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Redaksi

Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Arek Suroboyo terkenal dengan jiwa kompetitifnya. Ini terejawantahkan dalam karakter ngotot, tekun, dan motivasi 
menjadi pemenang. Energi yang meluap tersebut dilihat oleh Pemerintah Kota yang mendukung dengan menyalurkan 
pada aktivitas positif yaitu olahraga. Liputan utama majalah gapuran bulan Agustus mengambil sisi menarik pembangunan 
kota yaitu pada bidang olahraga. Berbagai fokus tulisan akan dilengkapi dengan wawancara pada dua ahli dalam jalur 
berbeda, yaitu mantan atlet dan akademisi. 

Dalam rubrik liputan khusus, Gapura menyajikan eksotisme agenda tahunan festival Cross Culture 2019. Rangkaian 
kegiatan ini tak hanya menjadi ajang pamer dan tukar budaya antara warga lokal dan manca negara. Lebih penting lagi, 
acara ini menjadi penegasan kesiapan Surabaya menjadi tujuan bagi warga dunia.

Dari Balai Kota, kami bagikan beragam aktivitas Pemerintah Kota. Dimulai dari kemewahan yang dirasakan pejalan 
kaki di Kota Pahwalan dengan penataan jalur pedestrian Kenalkan pula aplikasi Transportasiku sebagai upaya Dinas 
Perhubungan mempermudah layanan bagi warga Dalam rubrik kolaborasi, simak jalinan kerjasama Pemkot dengan Kejati 
yang terus menyelamatkan aset.

Yang selalu ditunggu dari Gapura ialah liputan ringan yang menghibur nan inspiratif. Kali ini dalam edisi penuh inspirasi, 
kami tampilkan liputan tentang kiprah fasilitator lingkungan yang dulunya pernah direndahkan oleh warga karena urusan 
sampah. Ada pula, tawaran kami bagi anda untuk menikmati sirkuit milik Pemerintah Kota di area Gelora Bung Tomo. Tak 
lupa, sebagai penutup yang menarik, kami sajikan kisah perjuangan pengelola kampung Pagesangan untuk meningkatkan 
kualitas hidup dengan memperbaiki lingkungan sekitar 

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura 
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Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT.
Wali Kota Surabaya

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 Warga kota yang saya banggakan.

	 Olahraga	 tak	 sekedar	 aktivitas	 fisik	 semata.	 Ia	membawa	 beragam	 esensi	 kehidupan.	 Sebuah	medium	
menumbuhkan jiwa kompetitif yang membuat kita tangguh dan mampu menghadapi persaingan global yang 
semakin ketat. Persaingan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan dan orang-orang dengan karakter 
pemenang yang akan memenangkannya. Tak lupa yang paling penting adalah jiwa sportivitas. Ini soal berkompetisi 
secara fair dan mematuhan aturan dan etika yang berlaku, layaknya hidup kita.
 
 Terilhami dengan gagasan tersebut, Surabaya menjadikan bidang ini sebagai salah satu strategi 
pembangunan sehingga pengembangan olahraga dilakukan di berbagai lini. Yang paling nampak, fasilitas olahraga 
terus dibangun tak hanya di pusat tetapi hingga masuk di wilayah permukiman. Selain itu, kesadaran bahwa capaian 
prestasi tidak bisa diperoleh secara instan membuat Surabaya mengembangkan pembinaan dari usia dini dan 
berjenjang. Ini artinya Kota Pahlawan mengambil peran awal dalam kontribusinya membangun prestasi bangsa. 
Buktinya, Surabaya kembali menjadi juara umum Porprov tahun 2019 kali keenam berturut-turut dengan atlet muda 
yang siap berkontribusi di jenjang lebih tinggi. Bukti lain, keberangkatan Supriadi dkk ke Liverpool diharapkan kelak 
menjadi tulang punggung tim nasional meraih juara.

 Lebih penting, pengembangan olahraga di Surabaya adalah sebuah upaya mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Olahraga menjadi sebuah sarana mendidik anak muda Surabaya agar tidak terjerumus dalam hal-hal 
negatif seperti narkoba. Tenaga muda yang meluap harus tersalurkan kepada aktivitas positif sehingga fasilitas 
olahraga terus dibangun di taman, sekolah, permukiman, serta ruang publik. Di kelompok usia lain, pengembangan 
olahraga dilakukan dalam konteks rekreasi bagi warga dewasa dan lansia. Dengan badan-badan yang sehat maka 
warga kualitas hidup meningkat sehingga mampu produktivitas maksimal.

 Terakhir, terinsipirasi dari semangat kerja sama yang terbangun dalam sebuah tim. Pemerintah Kota ingin 
selalu membangun kekompakan dengan warga. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan selama ini. Kami 
berharap kolaborasi yang sudah terbangun ini mampu mengantarkan kita memenangkan persaingan di tingkat 
global. 

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Pengukuhan sebagai 
Mercusuar Pengembangan 

Olahraga
Kontingen dari Kota Surabaya tampil gemilang di Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2019. 
Surabaya keluar sebagai juara umum dengan perolehan 113 medali emas, 89 medali 

perak dan 78 medali perunggu meninggalkan juara kedua, Kediri, cukup jauh. Kediri 
hanya memperoleh 60 medali emas, 44 medali perak, 49 medali perunggu. 

Atlet gulat Surabaya (baju 
merah) saat berhadapan 
dengan atlet Tuban 
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Bagi Surabaya, ini bukan 
pertama kalinya mendapat 
gelar juara umum di 
ajang bergengsi se-Jatim. 
Dalam beberapa kali 
gelaran Porprov, Kontingen 

Surabaya berhasil meraih predikat 
juara umum. Hal ini mengukuhkan 
posisi Kota Pahlawan sebagai 
mercusuar perkembangan olahraga 
dan pembinaan atlet-atlet bertalenta. 

Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kota Surabaya, Afghani 
Wardhana, mengatakan Kota Surabaya 
adalah poros perkembangan olahraga 
dan pembinaan atlet-atlet se-Jawa 
Timur. “Tentu saja sebagai poros, 
bidang kepemudaan dan olahraga 
sangat kita perhatikan. Tidak hanya 
olahraga prestasi, olahraga rekreasi 
pun kita support perkembangannya,” 
jelas Afghani.

Di Dispora, lanjut Afghani, kita 
memiliki divisi khusus untuk olahraga 
prestasi dan olahraga rekreasi. 
Olahraga prestasi adalah cabang-
cabang olahraga yang dilombakan 
di ajang-ajang olahraga baik daerah, 
nasional maupun internasional seperti 
bulu tangkis, sepak bola, panahan, 
tinju, gulat, dan lain sebagainya. 
Sedangkan olahraga rekreasi adalah 
olahraga tradisional yang tidak 
dilombakan.

“Keduanya kita kembangkan, 
sebab memiliki manfaat yang besar 
bagi masyarakat baik anak-anak 
maupun orang tua. Selain bisa 
menyehatkan tubuh, olahraga juga 
bisa menjadi sarana refreshing bagi 
masyarakat,” ujar Afghani yang ditemui 
redaksi Gapura di ruang kerjanya.

Manfaat olahraga tidak 
hanya berhenti sampai di situ. Bagi 
anak-anak muda, olahraga menjadi 
salah satu lahan aktualisasi dan 
menyibukkan diri setelah bersekolah. 
Ketika waktu mereka habis dengan 
menjalani hoby berolahraga, mereka 
tidak akan terjerumus pada hal-hal 
negatif seperti tawuran, miras, hingga 
narkoba.

“Karena itu fasilitas olahraga 
kami bangun merata agar anak-
anak muda mudah menjangkaunya. 

Jadi setelah pulang sekolah mereka 
bisa bermain futsal misalnya. Sore 
pulang ke rumah, bersih-bersih diri, 
malamnya belajar lalu tidur. Lebih 
baik mereka sibuk dengan hoby yang 
positif dari pada terjerumus kegiatan 
negatif,” jelas Afghani.

Karena dampak yang luar 
biasa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya tidak main-main dalam 
memfasilitasi anak-anak Surabaya 
untuk mengembangkan bakat 
olahraganya. Wujud perhatian besar 
tersebut tertuang pada perombakan 
sistem anggaran APBD di bidang 
olahraga. Bila di tahun-tahun 
sebelumnya, dana yang mengalir pada 
organisasi cabang-cabang olahraga 
berbentuk hibah, kini tidak lagi.

“Jadi mereka harus punya 
semacam program kerja dulu, 
dana akan kita berikan sesuai 
kebutuhan. Begitu pula nanti 
di akhir tahun anggaran, kita 
minta pertanggungjawabannya. 
Dengan demikian, anggaran untuk 
pengembangan dan pembinaan atlet 
benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Bagaimanapun juga, lanjut 
Afghani, Pemkot Surabaya dalam 
hal ini melalui Dispora memiliki porsi 
sebagai pendukung. Peran kita ada 
di penganggaran di APBD tahunan 
serta menyediakan infrastruktur 
kegiatan. Sedangkan di tataran teknis 
ada KONI dan organisasi cabang-
cabang olahraga. Tentu saja kita 
jalin komunikasi yang baik dengan 

KONI dan organisasi cabang-cabang 
olahraga.

Melalui sinergitas yang terjalin 
antara pemkot, KONI dan organisasi 
cabang-cabang olahraga sangat 
efektif membuahkan hasil yang 
gemilang. Tidak hanya prestasi yang 
didulang dari atlet-atlet Surabaya 
di berbagai ajang olahraga, namun 
proses regenerasi atlet juga berjalan 
dengan baik. Terbukti di ajang 
Proprov Jatim 2019 lalu, sebagian 
besar kontingen Surabaya diisi oleh 
atlet-atlet muda. Meski diisi oleh atlet-
atlet muda, Surabaya tetap mampu 
mempertahankan predikat juara 
umumnya.

Atlet panjat tebing Surabaya 
saat berlaga
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Menjaring Potensi
Melalui Pembinaan Berjenjang

Bila membicarakan tentang 
prestasi gemilang para 

atlet Surabaya, tentu harus 
membicarakan pula tentang 

pembinaannya. Sebab, 
prestasi ibarat buah dari 

proses pembinaan panjang 
dan berjenjang sejak usia dini. 

Pembinaan berjenjang 
dimulai dengan adanya 
pencarian bibit unggul 
calon atlet sejak usia dini. 
Pencarian bibit unggul 
ini bisa dilakukan melalui 

organisasi cabang olahraga maupun 
club-club olahraga yang banyak 
kita jumpai di Surabaya. Selain itu, 
Pemkot Surabaya memiliki cara khusus 
dalam mencari bibit-bibit unggul 
pada warganya. Caranya dengan 
mengadakan Pekan Olahraga Kota.

“Porkot atau dulu biasa dikenal 
sebagai Pekan Olahraga Masyarakat 

Kota (Pormaskot), selain menjadi 
ajang kompetisi di bidang olahraga 
tingkat kota, juga menjadi gerbang 
awal terjaringnya calon-calon atlet 
bertalenta,” ujar Afghani.

Porkot diadakan setiap 
setahun sekali. Pada setiap gelaran, 
masing-masing kecamatan yang ada 
di Surabaya diminta mengirimkan 
perwakilannya untuk berlaga di 
beberapa cabang olahraga. Dari 
situlah akan muncul jagoan-jagoan 
yang sebelumnya hanya dikenal hebat 
di liga antar kampung (tarkam) kini 
berlaga di tingkat kota.
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Event Porkot juga tidak akan 
disia-siakan oleh organisasi cabang-
cabang olahraga yang mulai mencari 
bibit-bibit atlet dari tingkat kecamatan. 
Mereka akan mulai mengamati dan 
menilai mana-mana saja anak-anak 
muda Surabaya yang memiliki bakat 
untuk dibina lebih lanjut. Dispora 
pun tidak segan-segan mengajukan 
nama-nama atlet yang tampil menarik 
di Porkot kepada KONI dan organisasi 
cabang-cabang olahraga untuk dibina 
menjadi atlet profesional.

“Di sinilah pentingnya 
sinergitas antara kita (Dispora), KONI 
dan organisasi cabang-cabang 
olahraga. Hasilnya mungkin seperti 
Supriadi. Jauh sebelum masyarakat 
Indonesia mengenal Supriadi yang 
tampil memukau di Timnas, kita, 
khususnya bu wali sudah tahu bahwa 
Supriadi ini memiliki bakat besar. Ya, 
melalui Porkot itu sarananya,” jelas 
Afghani.

Setelah terjaring melalui ajang 
Porkot, selanjutnya atlet-atlet muda ini 
akan dibina dan dilatih oleh masing-
masing organisasi cabang olahraga. 
Beberapa dari mereka yang dirasa 
siap, akan diikutkan ajang olahraga 
tingkat provinsi yakni Porprov. Begitu 
pula saat Porprov, atlet-atlet yang 

tampil gemilang akan dilirik oleh 
pemerintah provinsi untuk masuk 
dalam Puslatda.

“Ketika atlet Surabaya masuk 
Puslatda, itu artinya tugas kami telah 
selesai. Artinya kami telah sukses 
mencari dan membina bibit-bibit 
unggul hingga mengantarkan mereka 
pada jenjang yang lebih tinggi. 
Meskipun pada akhirnya mereka 
tidak bisa membela Kota Surabaya di 
ajang olahraga, tidak masalah. Sebab 
tujuan kita bukan semata-mata medali 
emas di perlombaan, namun mampu 
mencetak atlet-atlet bertalenta untuk 
jenjang provinsi bahkan nasional,” 
tutur Afghani.

Apa yang disampaikan oleh 
Kepala Dispora ini diamini pula oleh 
kepala pelatih cabang olahraga 
panahan, Huda Sarbiantoro. Huda, 
panggilan akrabnya, membenarkan 
adanya pembinaan berjenjang 
khususnya di cabang olahraga 
panahan. Pembinaan dilakukan sejak 
atlet berusia dini.

“Sejak atlet berusia dini sudah 
kita latih. Bahkan ada yang masih SD,” 
ujar Huda saat ditemui di gelaran 
Porprov Jatim 2019 lalu di Bojonegoro.

Panahan merupakan salah satu 
cabang olahraga yang diunggulkan 
Kota Surabaya. Tak heran banyak atlet-
atlet panahan yang masuk Puslatda 
untuk persiapan PON berasal dari 
Surabaya. Konsekuensinya pada ajang 
Porprov Jatim 2019 lalu, kontingen 
Surabaya di cabang panahan 
didominasi atlet muda.

“Beberapa atlet panahan 
senior, alhamdulillah, masuk Puslatda 
untuk persiapan PON mewakili 
Provinsi Jawa Timur. Di Porprov ini, 
atlet kami didominasi atlet junior. 
Sebagian besar dari mereka belum 
pernah berlaga di ajang olahraga 
sebesar ini. Meski demikian kami 
optimis bisa meraih target emas di 
beberapa nomor pertandingan,” jelas 
Huda.

Dia juga bangga dengan 
terpilihnya atlet-atlet yang masuk di 
Puslatda. Ia mengibaratkan mereka 
telah lulus dari proses pembinaan 
berjenjang yang telah dilakukan sejak 
kecil. “Kita adalah pintu gerbang 
bagi atlet-atlet muda bertalenta 
untuk mengepakkan sayapnya di 
kancah nasioal maupun internasional,” 
pungkasnya.

Pertandingan Taekwondo di 
Porprov 2019
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Memastikan Pondasi Dasar
Pengembangan Olahraga

Selain pembinaan 
berjenjang sejak dini baik 

melalui gelaran ajang 
Porkot maupun pelatihan 

di setiap organisasi 
cabang olahraga, adanya 

infrastruktur latihan 
menjadi faktor yang tidak 

bisa dilupakan. Infrastruktur 
latihan yang dimaksud 

adalah mulai dari tempat 
latihan hingga peralatan 

latihan olahraga yang 
berkualitas dan sesuai 
standar perlombaan.

Surabaya sendiri merupakan 
kota dengan pembangunan 
gedung atau lapangan 
olahraga cukup tinggi 
dibandingkan kota-kota 
selainnya. Dari tahun ke 

tahun, kini Surabaya memiliki lebih 
dari 500 fasilitas lapangan olahraga 
yang tersebar di seluruh penjuru 
Surabaya. Jumlah yang sangat 
fantastis terlebih bila dibandingkan 
dengan kota-kota lainnya.

Fasilitas lapangan olahraga 
tersebut terdiri atas 145 lapangan 
futsal, 36 lapangan sepak bola, 128 
lapangan basket, 116 lapangan voli, 
35 lapangan bulu tangkis, 6 lapangan 

tenis, 16 lapangan wall climbing, 1 
lapangan hockey, 1 lapangan softball, 
1 lintasan atletik, 2 lapangan lompat 
jauh, 1 lapangan sepatu roda, 1 
sirkuit balap motor dan drag race, 8 
lapangan multifungsi, dan 7 sarana 
jogging track.

Dapat dilihat sendiri, 
hampir di setiap taman yang ada 
di Surabaya terdapat minimal satu 
fasilitas olahraga seperti futsal, voli 
atau basket. Dan setiap hari selalu 
digunakan oleh anak-anak Surabaya 
untuk sekadar bermain ataupun 
latihan secara tersistem bersama 
clubnya.

Kebijakan Pemkot Membangun Fasilitas Olahraga secara berkelanjutan
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Pembangunan fasilitas 
olahraga yang masif di Surabaya 
dimaksudkan agar anak-anak 
Surabaya memiliki alternatif 
pengembangan minat dan bakatnya 
dalam bidang olahraga dengan 
jangkauan yang mudah dari rumah 
atau tempat ia bersekolah. Dengan 
demikian, keterbatasan lahan bagi 
anak-anak untuk berolahraga seperti 
yang terjadi di kebanyakan kota-kota 
metropolitan selainnya tidak terjadi di 
Surabaya.

Kepala Bidang Perencanaan 
Program Anggaran Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Kota 
Surabaya, Ani Sudjini, mengatakan 
fasilitas olahraga di Surabaya sudah 
mencukupi untuk kebutuhan para 
atlet. Meskipun beberapa cabang 
olahraga belum ada fasilitas, 
taekwondo misalnya, namun jaringan 
relasi yang dibangun oleh pemkot 
mampu menutup kekurangan itu.

“Untuk taekwondo, kita 
dipinjami lapangan oleh Kodam 
Brawijaya secara cuma-cuma. 
Jalinan relasi antara pemkot dan 
jajaran samping sangat positif bagi 
perkembangan atlet-atlet kita. Itu 
kalau kita sewa (fasilitas Kodam) 
pasti biayanya sangat mahal sekali. 
Tapi berkat jalinan relasi tersebut kita 
bisa latihan di sana gratis,” jelas Ani 
saat turut mendampingi kontingen 
Surabaya cabang taekwondo di 
gelaran Porprov Jatim kemarin.

Jania Amara T., salah satu 
atlet taekwondo Surabaya yang juga 
berlaga di Porprov Jatim, mengaku 
sangat senang berlatih sebab baik 
tempat maupun peralatan latihan 
berkualitas dan sesuai dengan standar 
yang digunakan di pertandingan. 
“Jadinya cepat menyesuaikan diri 
dengan peralatan saat lomba. Karena 
alatnya sama seperti yang digunakan 
saat latihan,” ujarnya.

Memang bila kita cermati 
di antara lebih dari 500 fasilitas 
olehraga yang disediakan oleh 
Pemkot Surabaya, ada beberapa 
cabang olahraga yang masih belum 
memiliki fasilitas latihan. Misalnya saja 
taekwondo, panahan, gulat, tinju, 
dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan 

membuat fasilitas olahraga tidak 
semudah membalikkan tangan. Setiap 
cabang olahraga memiliki standar 
kondisi lapangan yang harus dipenuhi. 
Misalnya saja panahan, selain harus 
luas, lapangan panahan juga harus 
memperhatikan faktor keamanan bagi 
masyarakat sekitar.

Perlu diakui bahwa ini adalah 
pekerjaan rumah bagi pemkot di masa 
yang akan datang untuk menyediakan 
fasilitas olahraga bagi seluruh 
cabang olahraga. Dengan demikian, 
pembinaan dan pengembangan atlet 
dapat lebih optimal di setiap cabang 
olahraga serta semakin mengokohkan 
posisi Surabaya sebagai mercusuar 
pengembangan olahraga di Jawa 
Timur bahkan nasional.

Lapangan Hockey di Surabaya

Lapangan futsal yang dapat 
digunakan oleh warga
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Berjaya Dengan 
Atlet Muda Bertalenta

Tahun 2019 menjadi 
momen bagi para atlet di 
Surabaya unjuk gigi akan 

kemampuannya. Sebab, 
di tahun ini digelar ajang 

olahraga terbesar se-Jawa 
Timur, yakni Pekan Olahraga 
Provinsi Jawa Timur (Porprov 
Jatim). Porprov Jatim 2019 ini 
terasa istimewa sebab diikuti 

peserta terbanyak, yaitu 7.818 
atlet dan 2.848 official dari 
38 kabupaten kota di Jawa 
Timur. Mereka bertanding 

di 525 nomor pertandingan 
pada 42 cabang olahraga.

Porprov Jatim 2019 digelar 
di empat kabupaten/
kota secara serempak. 
Keempat kabupaten/kota 
tersebut antara lain Gresik, 
Lamongan, Tuban dan 

Bojonegoro. Ajang olahraga paling 
bergengsi se-Jawa Timur tersebut 
digelar mulai tanggal 6 – 13 Juli 2019. 
Pada Porprov Jatim kali ini, Surabaya 
kembali mendapat gelar Juara umum 
setelah mengumpulkan 113 medali 
emas, 89 medali perak, dan 78 medali 
perunggu. Total medali yang berhasil 
diraih oleh Kontingen Kota Pahlawan 
ini sebanyak 280 medali.

Gelar Juara umum tahun ini 
merupakan gelar ke-enam kalinya 
bagi Kota Surabaya. Sejak dimulainya 
penyelenggaraan Porprov pertama 
hingga ke-enam, Kota Surabaya selalu 

meraih predikat juara umum. Menurut 
Kepala Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, 
Afgani Wardana, kontingen Kota 
Surabaya tahun ini tidak hanya sukses 
meraih target juara umum namun 
juga mampu memecahkan rekor di 
beberapa cabang olahraga.

“Gelaran Porprov kali ini kita 
berhasil mempertahankan gelar 
sebagai juara umum selama enam 
kali berturut-turut. Meski di awal 
penyelenggaraan kita sempat berada 
di nomor dua klasemen sementara 
di bawah Kota Kediri,” tutur Afgani 
bersemangat saat ditemui redaksi 
Gapura di ruang kerjanya.

Setelah beberapa cabang 
olahraga	mencapai	final,	barulah	
Surabaya bisa mengungguli Kota 
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Kediri dalam perolehan medali. Lama-
kelamaan Kota Kediri yang tadinya 
menempel ketat perolehan medali 
dengan Kota Surabaya perlahan 
menjauh. Pada akhirnya Surabaya 
mampu meningalkan Kota Kediri 
yang menempati juara kedua dengan 
perolehan 60 medali emas, 44 medali 
perak, dan 49 medali perunggu 
dengan total perolehan sebanyak 153 
medali.

Prestasi yang diraih oleh 
Kontingen Kota Surabaya ini, menurut 
Afgani, merupakan buah manis 
sinergitas yang terjalin antara pemkot, 
KONI dan organisasi cabang olahraga. 
Ke depannya, ia memastikan untuk 
terus menjalankan pembinaan yang 
intensif bagi para atlet. Terlebih 
Porprov akan digelar setiap dua tahun 
sekali mulai sekarang. 

“Dengan demikian, 
pembinaan di seluruh cabang 
olahraga harus diintensifkan lagi. 
Tidak akan ada pembinaan yang 
terputus dengan gelaran Porprov 

setiap dua tahun sekali ini. Selain 
itu, ia juga akan melakukan evaluasi 
terkait pembinaan di masing-maisng 
cabang olahraga bersinergi dengan 
KONI. Sehingga proses pembinaan 
dapat berjalan lebih baik lagi,” 
tegasnya.

Yang menarik, sebagian 
besar kontingen asal Kota Surabaya 
didominasi oleh atlet-atlet muda. 
Sebagian besar dari mereka belum 
memiliki pengalaman berlaga di 
kompetisi sebesar Porprov. Salah 
satunya adalah Fauzan Putra 
Handoyo, seorang atlet panahan 
yang baru berusia 16 tahun. Porprov 
tahun ini merupakan kompetisi 
terbesar yang pernah diikuti Fauzan. 

“Sebelumnya belum pernah 
ikut kompetisi sebesar ini. Awalnya 
sempat minder melihat peserta 
dari kota-kota lain yang lebih 
berpengalaman. Sempat grogi 
juga. Tapi pelatih dan teman-teman 
selalu memberi semangat di setiap 
pertandingan saya,” ujar Fauzan di 

sela-sela pertandingannya.

Fauzan adalah atlet junior di 
tim panahan Kota Surabaya. Meski 
masih terbilang junior, Fauzan tampil 
gemilang dengan mendapatkan 
medali emas di nomor tunggal 
putra cabang olahraga panahan. 
Beberapa seniornya terpaksa tidak 
dapat bertanding sebagai wakil Kota 
Surabaya di ajang Porprov sebab 
harus menjalani pelatihan di Puslatda 
Jawa Timur. Mereka menjadi sebagian 
dari banyaknya atlet-atlet senior Kota 
Surabaya yang dipersiapkan mewakili 
Jawa Timur di gelaran PON.

Meski membawa banyak 
atlet junior, nyatanya Kota Surabaya 
mampu menyabet gelar juara umum. 
Hal ini menjadi bukti bahwa selain 
pembinaan berjenjang, proses 
regenerasi atlet juga berjalan dengan 
baik dan efektif. Karena itu, dari tahun 
ke tahun terus bermunculan mutiara-
mutiara yang berasal dari Kota 
Pahlawan.

Atlet muda Surabaya dari 
Cabor Panahan
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Pembinaan Berkelanjutan  
Kunci Mencetak Atlet Nasional

Upaya meraih prestasi 
di skala nasional dan 

internasional harus 
dilakukan secara berjenjang. 

Di tingkat paling awal, 
pemerintah daerah seperti 

Surabaya dapat mengambil 
peran melakukan 

pembibitan atlet muda.

Wawancara dengan Yusuf Ekodono, Legenda Sepak Bola Surabaya

Majalah Gapura 
berkesempatan 
berbincang dengan 
Yusuf Ekodono, sang 
legenda Persebaya 
yang hampir seluruh 

hidupnya diabdikan untuk olahraga. 
Mantan pemain sepak bola di era 90-
an itu juga pernah diberi amanat oleh 
Pemkot Surabaya untuk mendampingi 
anak-anak Surabaya berlatih 
sepakbola di Liverpool beberapa 
waktu lalu.  

Menurut Anda, bagaimana 
pembinaan atlet muda di Kota 
Surabaya? 

Pembinaan atlet muda, 
khususnya di sepak bola sudah 
berjalan dengan baik dan sudah 
bagus. Terbukti Pemkot Surabaya 
juga menggelar Piala Wali Kota dan 
beberapa turnamen lainnya, itu 
menunjukkan kepedulian pemkot 
sudah terlihat. Memang saat ini masih 
kecil, tapi ke depannya harus tetap 
diwadahi. Di samping itu, fasilitas 
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penunjang dari Pemkot Surabaya 
juga sangat lengkap, sudah banyak 
pembangunan lapangan sepak 
bola dan lapangan-lapangan futsal 
di berbagai titik di Kota Surabaya, 
sehingga anak-anak tinggal 
memanfaatkan lapangan itu untuk 
berlatih, sehingga pembinaan atlet ini 
terus berjalan dengan baik. 

Selaku orang yang mendampingi 
anak-anak ke Liverpool, apakah 
pengiriman anak-anak ke 
Liverpool juga sangat mendukung 
pembinaan atlet muda? 

Pastinya begitu. Ini juga 
menjadi bukti bahwa Pemkot Surabaya 
sangat peduli dengan pembinaan atlet 
muda, terutama sepak bola. Apalagi 
anak-anak ini sampai diberangkatkan 
ke Liverpool. Jarang-jarang ada kota 
atau daerah di Indonesia ini yang 
sampai memberangkatkan anak-
anak belajar ke Liverpoool. Mungkin 
hanya Surabaya ya!. Kalau saya di 
sana tugasnya hanya mendampingi 
anak-anak, karena pelatihnya sudah 
disediakan di sana. Saya hanya 
membantu menjelaskan lebih detail 
apa saja yang disampaikan oleh 
pelatih, karena anak-anak ini kan juga 
ada kendala bahasa, sehingga saya 
mencoba menjelaskan lebih detail, kan 
ada bahasa bola dan isyarat bola, jadi 
kita begitulah tugas. 

Seberapa ketat seleksi anak-anak 
itu hingga akhirnya dipilih untuk 
berlatih ke Liverpool?

Sangat ketat dan tidak 
sembarang anak dipilih. Awalnya 
sebenarnya itu hasil kompetisi, lalu 
diseleksi lagi hingga terjaring anak 
sebanyak 33 anak yang terbaik. 
Setelah itu, ada tim khusus yang 
menyeleksi lagi hingga terjaring 9 
anak yang terbaik, karena satu pemain 
lagi sudah terisi, yaitu Supriadi yang 
merupakan pemain timnas. Jadi, total 
ada 10 yang dikirim waktu itu. Mereka 
pun sudah dites berbagai aspek, 
termasuk tes psikologinya. 

Pelajaran dan motivasi apa saja 
yang didapatkan anak-anak 
selama di Liverpool?

Sangat banyak ya. Jadi, anak-
anak itu tidak hanya belajar tentang 
teknik atau cara bermain sepak bola, 
tapi juga diajari tentang gizinya dan 
kesehatannya untuk menjadi pemain 
sepak bola, sehingga banyak aspek 
yang diajarkan kepada anak-anak 
yang dikirim oleh Pemkot Surabaya 
itu. Mereka pun seakan tidak ada 
beban, benar-benar senang dan 
antusias mengikuti semua program 
yang dijadwalkan selama di sana. Yang 
paling penting pula, ini menambah 
pengalaman dan motivasi anak-
anak untuk menjadi pemain besar 
yang professional. Paling tidak, ke 
depannya mereka akan menjadi 
tulang punggung Indonesia, saya lihat 
anak-anak ada potensi ke arah sana. 
Jadi, yang ingin saya sampaikan di 
sini adalah bahwa pemkot ini benar-
benar mendukung lahirnya atlet-atlet 
nasional, karena muaranya nanti 
semuanya ke sana, atlet nasional. 

Apakah ini termasuk terobosan 
yang sangat bagus yang 
dilakukan oleh Pemkot Surabaya?

Pasti dong. Ini merupakan 
terobosan yang luar biasa hasil 
kerjasama antara Pemkot Surabaya 
dengan Kota Liverpool. Menurut saya, 
ini harus ditindaklanjuti, syukur-syukur 
setiap tahunnya ada pelatihan yang 
serupa yang bisa diikuti oleh anak-
anak Surabaya, pasti sangat banyak 
yang mengapresiasi. Barangkali juga 

nanti disediakan kompetisi sekalian di 
sana, pasti lebih menarik.

Kalau pembinaan olahraga 
lainnya menurut Anda 
bagaimana?

Yang saya lihat, salah satunya 
dari atletik, seperti bulu tangkis dan 
bola volley, saya lihat sudah berjalan 
semuanya. Pasti ini ada campur 
tangan dari pemkot, jadi kepedulian 
pemkot sangat besar dalam bidang 
olahraga, karena memang dengan 
olahraga ini maka akan membentuk 
karakter anak-anak yang mempunyai 
jiwa sportivitas dan kedisiplinan 
sehingga ini bisa dibawa ke kehidupan 
yang akan datang. Itulah sejatinya 
dalam dunia olahraga.

Apa harapan Anda ke depannya 
terkait pembinaat atlet ini?

Saya berharap pemkot 
terus konsisten dengan program-
programnya yang sudah ada saat 
ini, kalau bisa terus dikembangkan. 
Berbagai kompetisi untuk anak usia 
dini, setiadaknya harus dianggarkan 
untuk anak-anak usia dini, supaya 
terus berkelanjutan. Termasuk yang 
ke Liverpool ini, saya sangat berharap 
untuk selalu ada setiap tahunnya, tapi 
memang itu sangat bergantung pada 
kerjasama Pemkot Surabaya dengan 
Liverpool, tapi kami selaku insane 
olahraga berharap bisa diagendakan 
terus supaya menambah motivasi 
anak-anak belajar lebih giat lagi dalam 
dunia olahraga, terutama sepak bola. 

Yusuf Ekodono (kanan) 
bersama dengan anak-anak 
Surabaya saat di Liverpool
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Misi Mewariskan 

Jiwa Pemenang 
Dari dulunya, Surabaya adalah gudangnya 

atlet berprestasi. Dalam semangat 
mewariskan jiwa pemenang dan memotivasi 

anak muda, maka Pemerintah Kota 
Surabaya menyiapkan Gelora Pancasila 

menjadi Museum Olahraga.

Rencana Pembangunan Museum Olahraga

Adapun isi dari Museum Olahraga itu adalah 
sederet prestasi yang berhasil diraih atlet-atlet 
olahraga asal Surabaya, baik di tingkat asia 
pasifik	maupun	internasional.	Pembangunan	
Museum Olahraga yang direncanakan 
akan dilakukan tahun ini bertujuan untuk 

memberikan motivasi serta menunjukkan kepada anak-anak 
Surabaya bahwa banyak atlet-atlet berprestasi yang lahir 
dari Kota Pahlawan. “Nanti di situ akan diisi oleh piagam 
penghargaan	atau	sertifikat	serta	medali	seluruh	atlet	
Surabaya, yang bisa berprestasi tingkat dunia, tingkat asia 
pasifik,	atau	tingkat	asia,”	kata	Wali	Kota	Risma	beberapa	
waktu lalu. 
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Risma mengaku pihaknya 
sudah menghubungi beberapa 
legenda atlit bulu tangkis dunia asal 
Surabaya. Seperti Alan Budi Kusuma, 
Minarti Timur, Lilis Handayani dan Rudi 
Hartono. Berbagai penghargaan yang 
berhasil mereka raih, bakal diduplikasi 
untuk ditampilkan di Museum 
Olahraga tersebut. “Itu nanti aku akan 
minta, taruhlah ndak yang piala asli. 
Tapi aku bisa membuat duplikasinya,” 
imbuhnya.

Risma juga mengaku akan 
terus melakukan pertemuan dengan 
beberapa atlet legenda, dan para 
narasumber. Sebab, sebelum dibuka, 
pihaknya ingin berdiskusi serta 
meminta saran, siapa saja yang bakal 
mengisi Museum Olahraga tersebut. 
“Mungkin ada raketnya, foto-fotonya 
dia, nanti kita lihat yang bisa kita 
masukkan. Tapi yang juara dunia pasti 
akan masuk di situ,” ungkapnya.

Menurutnya, ada pesan khusus 
yang ingin disampaikan kepada anak-
anak Surabaya dengan membangun 
Museum Olahraga itu. Tujuannya 
tidak lain adalah untuk membangun 
motivasi anak-anak Surabaya, bahwa 
mereka bisa menjadi pahlawan, baik 
bagi orang tua, lingkungan, maupun 
kotanya dengan prestasi di bidang 
olahraga. “Sebetulnya mereka itu 
kan juga Pahlawan, membawa nama 
negara dan kotanya,” tuturnya.

Ia menyampaikan Museum 
Olahraga itu nantinya bakal diletakkan 
di depan Gedung Gelora Pancasila. 
Wali Kota Risma mengaku, saat ini 
pihaknya sedang tahap melakukan 
renovasi. Ia berharap pembangunan 
Museum Olahraga itu bakal rampung 
Bulan November 2019. Dengan 
begitu, tahun ini museum itu bisa 
segera diresmikan. “Insya Allah tahun 
ini (pembangunan), aku berharap 
November bisa saya resmikan,” 
harapnya.

Risma pun menepati 
janjinya. Ia pun mengundang salah 
satu Mantan Atlet Bulu Tangkis 
Internasional Minarti Timur di rumah 
dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap 
Malam, Minggu (7/4/2019). Pertemuan 
ini untuk meminta masukan tentang 

rencana pembangunan Museum 
Olahraga itu. 

Seusai bertemu Risma, Minarti 
Timur pun mengapresiasi rencana 
tersebut. Sebab, museum ini sangat 
penting dalam membangkitkan 
altet-atlet olahraga di Kota Surabaya. 
Bahkan, ia juga siap membantu 
apapun yang dibutuhkan untuk 
pembangunan museum itu. “Ya, 
saya siap membantu, apapun yang 
dibutuhkan untuk membantu Bu 
Risma, entah memberikan satu 
motivasi, memberikan data yang 
diperlukan, atau pun medali untuk 
ditaruh di situ. Kalau ada sih termasuk 
alat-alatnya bisa saya berikan,” tutur 
mantan atlet yang juga pernah 
menjadi pelatih Timnas di Filipina ini.

Dalam pertemuannya itu, 
Minarti juga mengusulkan adanya 
pembinaan olahraga Bulu Tangkis 
yang harus dilakukan sejak dini. 
Bahkan, ia menjelaskan bahwa 
mencari atlet perempuan itu 
sangat sulit, sehingga dia berharap 
Pemkot Surabaya untuk getol 
melakukan pembinaan itu. “Surabaya 
memang harus bangkit kembali 
dalam melakukan pembinaan bulu 
tangkis, sehingga ke depannya akan 
didapatkan pemain-pemain yang ideal 
dan berprestasi,” pungkasnya. (*)

Bagian dalam Gelora Pancasila

Risma mengundang Minarti 
Timur di Rumah Dinas Wali 
Kota
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Penambahan Sarana Olahraga 
Harus Perhatikan

Asas Pemanfaatan
Luapan kegembiraan 

bergemuruh di Stadion Bumi 
Wali Kabupaten Tuban, Jawa 

Timur saat Kota Surabaya 
dinyatakan sebagai juara 

umum dalam kegiatan Pekan 
Olahraga Provinsi (PORPROV) 

Jawa Timur 2019 ke-VI pada 
Sabtu, (13/7/2019). Selain 

membawa kebanggan 
bagi para pemain dan 

official, sukses ini semakin 
menguatkan keinginan Wali 

Kota Surabaya Tri Rismaharini 
untuk mencanangkan Kota 

Surabaya sebagai Kota 
Olahraga. 

Namun, apakah 
dengan capaian 
prestasi semacam ini 
dirasa cukup untuk 
menasbihkan Kota 
Surabaya sebagai kota 

olahraga? Ketua Jurusan Pendidikan 
Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga 
Universitas Negeri Surabaya (UNESA), 
Dr. Heryanto Nur Muhammad, M.Pd 
punya pandangan tersendiri akan hal 
ini. 

Heryanto Nur Muhammad 
mengatakan, gelar juara umum 
PORPROV yang diraih Kota Surabaya 
merupakan sebagian bukti jika 
harapan wali kota telah berhasil. 
Hal ini dapat dilihat dari dominasi 
perolehan medali. Kota Surabaya 
kokoh di puncak klasmen dengan 
mengumpulkan total jumlah sebanyak 
280 medali masing-masing 113 medali 
emas, 89 medali perak, dan 78 medali 

perunggu. Perolehan ini terpaut 
cukup jauh dari Kota Kediri 

yang menempati posisi 
kedua dengan perolehan 

60 medali emas, 44 
medali perak, dan 49 

medali perunggu. 
“Jumlah ini berhasil 
diperoleh berkat 
kontribusi 801 
atlet yang dikirim 
untuk mengikuti 
525 nomor 
pertandingan 
dari 42 cabang 
olahraga. Sebuah 

prestasi yang layak 

dibanggakan,” katanya kepada Gapura 
pada Jum’at, (19/7/2019). 

Capaian prestasi ini, 
lanjut Hery - sapaan akrabnya, 
tentu dibarengi dengan adanya 
dukungan berbagai sektor, utamanya 
infrastruktur. Di Kota Surabaya, 
beragam fasilitas bisa ditemukan mulai 
stadion sepak bola, lapangan futsal, 
kolam renang, lintasan lari, lapangan 
hoki, lapangan softball, lapangan 
basket, GOR bulutangkis dan masih 
banyak lagi. Bahkan, sarana olahraga 
lari di Lapangan Thor Indragiri 
diakui oleh induk organisasi dunia 
Internasional Association of Athletics 
Federation (IAAF) dan lapangan hoki 
diakui Federation Internationale de 
Hockey (FIH). “Saya mendukung 
penuh karena sudah banyak fasilitas 
olahraga yang ada di Surabaya,” 
imbuhnya. 

Namun, ia menuturkan 
jika sarana prasarana olahraga ini 
harus bisa dibedakan mana yang 
merupakan aset milik pemkot, aset 
pemprov, serta aset swasta. Sebab, 
sebagian besar sarana cabor yang 
ada di Surabaya masih dimiliki 
provinsi salah satunya kolam renang. 
Menurut Hery, penting bagi pemkot 
untuk membangun kolam renang 
sebab belum lama ini, atlet Jatim 
termasuk dari Kota Surabaya sempat 
terdampak akibat pengosongan 
kolam renang KONI Jatim di Jalan 
Kertajaya Indah Timur 1 Mulyorejo 
dengan alasan pengamanan aset milik 
pemprov. Meski sifatnya sementara, 

Dr. Heryanto Nur Muhammad, M.Pd.,
Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga 
Fakultas Ilmu Olahraga 
Universitas Negeri Surabaya18
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Hery mengaku pengosongan tentu 
berdampak pada pembinaan atlet. Hal 
semacam ini sangat disayangkan dan 
dapat dihindari dengan membangun 
aset sarana olahraga sehingga 
tidak bergantung dengan sarana 
kepemilikan pihak lain. 

“Kota Surabaya sudah on 
the track dalam pembinaan prestasi 
olahraga, tapi kebanyakan atlit dari 
beberapa cabor berlatih bukan di 
fasilitas milik Kota Surabaya dan ketika 
kolam renang di surabaya bukan milik 
pemkot, sudah seharusnya pemkot 
membangun sarana ini,” urainya.  

Dorongan untuk membangun 
sarana kolam renang berstandar 
internasional dirasa penting karena 
hingga saat ini, Pemkot Surabaya 
masih belum memilikinya dan 
hanya dimiliki oleh Pemprov Jatim 
maupun milik perguruan tinggi 
negeri di Surabaya. Belum lagi GOR 
bola basket, lapangan KONI, Tenis 
Meja, GOR Sudirman/bulu tangkis 
yang masuk dalam inventaris Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Darah 

(BPKAD)	Jatim.	“Klasfifikasi	kepemilikan	
aset ini dinilai penting untuk melihat 
sejauh mana Pemkot Surabaya benar-
benar mempunyai sarana olahraga,” 
ujar pria yang pernah menjadi atlit 
hoki PON ini. 

Terlepas dari kurangnya 
beberapa sarana olahraga, Hery 
menyampaikan bahwa sebenarnya 
Pemkot Surabaya sudah memenuhi 
kebutuhan para atlet serta warga, 
salah satunya dengan membangun 
lapangan hoki dan softball berstandart 
internasional yang terletak di Jalan 
Dharmawangsa atau seberang dari 
RSUD. Dr. Soetomo tahun 2017 silam. 
Sarana yang terbilang wah ini tentu 
dibangun dengan anggaran yang 
tidak sedikit nominalnya. Dari segi 
pemanfaatan lapangan, memang 
sudah digunakan untuk berlatih oleh 
belasan klub, namun kembali pada 
aspek kemanfaatan, apakah banyak 
warga sekitar lapangan ini yang 
menggunakannya. “Selain itu, dari sisi 
keberadaan fasilitas ini kita juga bisa 
lihat, seberapa banyakkah prestasi 
yang dihasilkan?,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ketika para atlet 
sudah memiliki sarana lapangan 
olahraga berstandart internasional, 
tentu harapannya adalah atlet 
Surabaya bisa menunjukkan prestasi 
terbaiknya baik skala nasional bahkan 
internasional. Capaian ini, kata Hery, 
dapat dilihat sebelum dan sesudah 
adanya sarana olahraga itu, apakah 
menunjukkan peningkatan secara 
positif atau belum sama sekali. “Saya 
cuma khawatir meskipun sarana 
dan prasarana sudah dilengkapi 
namun level prestasi yang diharapkan 
sebelumnya belum terwujud,” jelas 
pria yang juga pelatih nasional cabor 
hoki di Asian School Games ini. 

Untuk mengatasi kekhawatiran 
itu, ia menyarankan kepada Pemkot 
Surabaya agar membentuk tim 
yang dapat berkolaborasi untuk 
mendukung capaian level dari sebuah 
prestasi. “Pemkot bisa mengajak para 
akademisi bidang olahraga yang 
benar-benar mengerti masalah ini 
secara bersama-sama agar keinginan 
mewujudkan Surabaya sebagai Kota 
Olahraga segera terealisasikan,” 
tandasnya. 
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KATA MEREKA !
Tentang Kebijakan 
Pemerintah Kota 
Surabaya di Bidang 
Olahraga

Nandita Aliya Paramesti 
(Atlet Panahan)

Bagus sekali, kami sebagai atlet junior 
diberi kesempatan untuk bertanding di 
Porprov. Tidak cuma yang senior saja

Fasilitasnya banyak sih, tapi untuk 
cabang olahraga gulat sendiri, kita 
masih belum punya tempat latihan milik 
pemkot

Program pelatihannya bagus. Sangat 
bermanfaat bagi para atlet. Bentuk 
pelatihannya sesuai dengan standar 
pertandingan

Jasmico Pamumade  
(Atlet Panjat Tebing)

Agung Dwi Laksana   
(Atlet Gulat)
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Achmad Sultan Maulana 
(Atlet Taekwondo)

M. Efendi  
(Pelatih Panjat Tebing)

Sri Dwi Wahyudi   
(Pelatih Gulat)

Tempat dan peralatan yang biasa kita pakai 
sama berkualitasnya saat pertandingan. 
Sehingga kami tidak canggung dan bisa 
mengeluarkan 100% kemampuan

Untuk cabor gulat sendiri, tempat 
latihan kita masih bergabung dengan 
provinsi. Mudah-mudahan kelak kita 
bisa punya tempat sendiri

Ada baiknya TC (Traiing Center) untuk para 
atlet tidak hanya diintensifkan menjelang 
kompetisi saja. Harus dilakukan secara terus 
menerus dan berkelanjutan secara intensif pula
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Panggung Gemerlap 
Seni Budaya Dunia

Festival Cross Culture tiap 
tahunnya selalu bernilai lebih 

dari sekadar panggung seni 
semata. Ia menjadi ajang 

perkenalan dan pertukaran 
budaya dari berbagai 

belahan dunia. Lebih penting 
lagi, kegiatan ini semakin 

menegaskan daya tarik 
Surabaya di tingkat global.

Kemeriahan Festival Cross Culture 2019

Devintya tak berhenti 
berdecak kagum kala 
para penampil dari 
Republik Ceko beraksi. 
Saking terpukaunya, ia 
menaruh ponselnya di 

saku demi lebih khidmat menikmati 
para penampil seni itu. Biasanya ia 
seorang yang suka mengabadikan 
momen dengan ponselnya tapi pagi 
itu baginya momen terlalu berharga 
untuk terlalu fokus merekam. Ia ingin 
menikmati kemewahan itu dengan 
matanya langsung.  

Devin, begitu panggilannya 
adalah satu dari ribuan orang yang 
hadir untuk menyaksikan pembukaan 
Festival Surabaya Cross Culture 
International bertema Folk Art 2019 di 
sepanjang Jalan Tunjungan, Surabaya 
Minggu (21/07). Ratusan peserta 
mancanegara dan perwakilan kota dari 
berbagai provinsi di Indonesia satu per 
satu tampil untuk menunjukkan budaya 
dari daerahnya melalui atraksi yang 

disuguhkan kepada para pengunjung 
dari Surabaya dan sekitarnya.

Acara yang berlangsung sejak 
pukul 08.00 WIB itu, diikuti oleh 13 
perwakilan negara dan lima provinsi di 
Indonesia. Silih berganti para peserta 
menampilkan atraksi budaya dan 
tarian tradisional dengan iringan musik 
khas kota masing-masing. Penampilan 
di awali dari negara Republik Ceko, 
Jepang, Jawa Barat, Banggai, Polandia, 
Timor Leste, Solok, Uzbekhistan, 
Pangkal Pinang, Italia, Thailand dan 
Meksiko.

Selama penampilan 
berlangsung, yang terasa adalah 
teriakan dan tepuk tangan hampir 
menutupi suara musik pengiring di tiap 
awal dan akhir pertunjukkan. Di antara 
ribuan warga yang memadati, nampak 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, 
sambil melambai-lambai kan tangan ia 
memberi salam dan semangat kepada 
para peserta. Setelah menampilkan 
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festival tari-tarian. Para peserta diarak 
menggunakan becak yang sudah 
dihias menuju rumah kediaman wali 
kota, Jalan Sedap Malam.

Risma menyampaikan, acara 
ini kembali digelar kesekian kalinya 
untuk memberikan asupan informasi 
dan pengetahuan kepada masyarakat 
terutama warga Kota Surabaya. 
Melalui perhelatan Cross Culture 
2019 ini, ia ingin memberikan edukasi 
melalui kebudayaan lintas daerah 
kepada masyarakat Surabaya.

“Ini salah satunya masuk ke 
pendidikan, kita selalu berupaya dan 
meningkatkan kesiapan acara ini dari 
tahun ke tahun agar terus lebih baik 
lagi,” kata RIsma. 

Menurutnya, nilai pendidikan 
yang ditanamkan pada warga Kota 
Surabaya itu, merupakan hal yang 
paling penting. Mengingat tahun 
2020 nanti, Indonesia akan memasuki 
perdagangan era pasar bebas. 
Setiap Negara di belahan dunia 
bebas berlalu lalang dalam proses 
perdagangan.

“Harapan saya itu anak-anak 
bisa menjadi one work nation. Tahun 
2020 ini tepatnya sudah tahun depan, 
kita semua mengalami kesepakatan 
perdagangan pasar bebas,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sikap dari one 
work nation atau bangsa yang bersatu 
ini, harus benar-benar tertanam dan 
diaplikasikan di setiap individu.

“Ini adalah suatu tantangan, 
kesempatan dan peluang untuk kita 
bisa hidup dibelahan dunia,” katanya.

Di sisi lain festival ini memang 
menjadi bagian dari daya Tarik 
pariwisata kota pahlawan. Risma 
menyebut acara ini menaikkan 
sektor ekonomi secara langsung. 
Hal tersebut dapat dirasakan dari 
hotel, tempat wisata, kuliner, yang 
nyaris penuh di tiap harinya selama 
seminggu ini.

“Ini adalah bukti bahwa 
Surabaya sudah menjadi Kota Wisata 
di Indonesia,” paparnya.

Ia memastikan akan terus 
berupaya untuk mengembangkan 

event tersebut. 
Karena itu 
ia berharap, 
perhelatan ini bisa 
lebih meriah di 
tahun-tahun ke 
depan.

“Konsepnya 
terus kita 
kembangkan, 
bisa nanti dibuat 
semacam	flow	jalan,	
setelah itu baru 
pesertanya bisa 
menari,” imbuhnya.

Acara tahunan ini mendapat 
apresiasi dari berbagai pihak, 
salah satunya Presiden Council 
of Organization Folk Festival and 
Folks Art (CIOFF), Said Rachmad. Ia 
mengaku, undangan pada teman-
temannya untuk mengikuti Festival 
Cross Culture di Surabaya langsung 
banyak mendapat respon positif.

“Sebenarnya banyak sekali 
yang mau ikut tergabung. Festival 
Cross Culture 2019 ini sudah sangat 
dikenal di luar negeri. Apalagi Kota 
Surabaya yang sekarang banyak sekali 
dipuji-puji kebersihannya oleh orang 
luar,” kata Said.

Tak hanya kegiatan, tetapi 
Surabaya sebagai lokasi kegiatan 
memukau Kepala Dinas Pariwisata 
(Disparta) Kota Solok, Ratnawati. 
Kekaguman dalam kunjungan 
pertamanya ini membulatkan tekad 
berkunjung kembali untuk berbagi 
informasi dengan RIsma.

 “Kami punya keinginan untuk 
kembali dalam rangka melaksanakan 
sharing dan penambahan 
wawasan untuk kami aplikasikan 
terkait manajemen, pelaksanaan 
pemerintahannya. Itu yang kami 
lakukan nanti di tahun 2020,” kata 
Ratnawati.

Menurutnya, selama ini apa 
yang diceritakan orang tentang Kota 
Surabaya ternyata benar. Mulai dari 
kebersihan, hingga pedestrian yang 
ramah pejalan kaki, memang patut 
diapresiasi.

 “Bahkan bicara soal 
kebersihan. Sangat jarang wali kota 
seperti itu yang mau turun ke jalan 
dan ikut menyapu. Mulai dari kami 
turun dari bandara sampai hotel 
sampai di sini (Surabaya) itu bersih 
sekali”.

Agenda tahunan ini berisi 
berbagai rangkaian acara, mulai 
dari workshop, penampilan seni di 
beberapa titik, penanaman pohon, 
serta acara penutupan di Balai Kota.
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Wahh banyak bule-

bule. Sugeng rawuh 

dulur!!!

25
AGUSTUS

- 2019 -



Pejalan kaki sering 
termarginalkan dengan 

penggunaan trotoar untuk 
aktivitas lain atau mungkin 

digunakan pengendara 
kendaraan bermotor. 

Surabaya memberikan 
kemewahan pada pejalan 

kaki dengan penataan jalur 
pedestrian yang rapi dan 

bahkan, dibersihkan sampai 
kinclong setiap hari.
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Kabid Kebersihan Dinas 
Kebersihan Ruang Terbuka 
Hijau (DKRTH) Agus Hebi 
Djuniantoro mengatakan, 
dalam membangun 
pedestrian harus ada 

tanggung jawabnya. Tanggung jawab 
tersebut, kata Hebi – sapaan akrabnya, 
berupa perawatan yang dilakukan 
secara berkala.

“Sejak pedestrian ini dibangun, 
kita selalu mempertanggung jawabkan 
apa yang sudah dibuat. Kami bersihkan, 
kami sapu, sikat hingga kami pel dan 
diberi wewangian agar apa yang sudah 
dibuat tidak dibiarkan begitu saja dan 
tentunya agar terawat,” jelas Hebi 
kepada Gapura. 

Selain untuk merawat 
pedestrian yang sudah dibangun, 
Hebi menuturkan, ada tujuan lain 
yang diharapkan oleh DKRTH 
yakni membuat para pejalan kaki 

merasa nyaman serta menjaga 
estetika keindahan Kota Surabaya. 
“Indahnya Surabaya itu bukan cuma 
ada pada taman kotanya saja. Pada 
pedestriannya itu juga memiliki 
keindahan. Kalau pedestriannya bersih 
dan indah kan pejalan kaki jadi merasa 
nyaman,” tuturnya. 

Lebih lanjut, hadirnya 
pedestrian juga mampu menjadi salah 
satu penggerak untuk mengurangi 
volume pengguna kendaraan R2/R4. 
Apabila, sambung Hebi, hal ini dapat 
diterapkan, dengan demikian polusi 
udara serta tingkat kemacetan pun 
akan berkurang.

“Kalau para pejalan kaki 
merasa nyaman pasti mereka akan 
meninggalkan kebiasaan menggunakan 
kendaraan pribadi sehingga dapat 
mengurangi polusi serta kemacetan di 
Kota Pahlawan,” jelasnya.

Di akhir tahun 2018, pemkot 
telah membangun pedestrian 
mencapai 52.700 meter dan 
diperkirakan jumlah ini akan terus 
bertambah. Masifnya pembangunan 
pedestrian di Kota Surabaya yang 
terbagi dalam 5 wilayah menjadi 
pekerjaan rumah tersendiri bagi 
DKRTH. Hal ini yang kemudian sedikit 
membuat Hebi mengalami kendala 
karena jumlah Sumber Daya Manusia 
(SDM) masih sangat minim. “Karena kita 
terpusat di pengendali (DKRTH Kota), 
maka tim kita masih sangat sedikit 
SDMnya. Biasanya diterjunkan 7 orang 
dalam setiap tim,” ungkap Hebi.

Namun, hal itu tidak terlalu 
menjadi persoalan utama. Sebab, 
kata Hebi, DKRTH bisa meminimalisir 
kekurangan SDM dengan cara 
membuatkan jadwal mengepel 
pedestrian di setiap sudut kota. 
Jadwal tersebut dibuat berdasarkan 
banyaknya kegiatan yang terjadi di 
wilayah terdampak. “Di Jalan Tunjungan 
kan padat kegiatannya, maka kita bisa 
membersihkan 2 hari sekali. Sedangkan 
di wilayah yang kegiatannya tidak 
sepadat di daerah tunjungan bisa 
seminggu sekali,” papar Hebi.

Rutinitas para petugas DKRTH 
yang rajin mengepel pedestrian 
menjadi hal yang sangat baru 
utamanya bagi masyarakat pendatang 
yang merantau ke surabaya, seperti 
Nasyda Lista. Mahasiswi asal Ponorogo 
itu mengaku aneh ketika pertama kali 
melihat kegiatan tersebut karena pada 
umumnya ia hanya mengetahui bahwa 
pedestrian hanya sebatas disapu. 

“Kalau di Ponorogo trotoarnya 
cuma disapu. Lihat di surabaya 
trotoarnya sampai di pel, ya awalnya 
kaget. Sempat berpikir juga buat apa 
dipel, nanti kan juga kotor lagi kena 
debu jalanan,” ungkap Nasyda.

Namun, setelah beberapa kali 
melihat dan diberi pemahaman oleh 
teman-teman yang berada di surabaya, 
ia baru mengerti bahwa tujuan utama 
pedestrian dipel untuk membuat 
nyaman pejalan kaki. “Selain itu, setiap 
kali kita hendak membuang sampah 
sembarangan rasanya jadi malu 
sendiri,” tutup Nasyda. (alf )

Petugas membersihkan 
pedestrian di Jalan Tunjungan
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Kemudahan Pelayanan Transportasi 
dalam Satu Aplikasi

Berbagai aplikasi untuk 
mempermudah pelayanan 

transportasi di Surabaya 
telah diciptakan. Kini, Dinas 

Perhubungan (Dishub) 
Surabaya membuat 

aplikasi baru bernama 
“Transportasiku”. Sebuah 

aplikasi yang sifatnya one 
for all.

Aplikasi “Transportasiku” Diluncurkan

Aplikasi yang terinspirasi 
dari Singapura itu 
memberikan kemudahan 
pelayanan transportasi 
dari satu aplikasi. 
Artinya, dengan satu 

aplikasi ini, sudah cukup untuk 
mengetahui berbagai transportasi 
di Kota Surabaya, termasuk arus lalu 
lintas, slot parkir, dan posisi Suroboyo 
Bus.

Kepala Dishub Surabaya 
Irvan Wahyudrajat mengatakan 
sebenarnya dishub sudah banyak 
mengembangkan aplikasi sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 
di berbagai bidang transportasi. 
Berbagai platform itu diantaranya 
GOBIS Suroboyo Bus, Go Parkir untuk 
mengetahui slot parkir dan data-data 
parkir, e- Dishub dan berbagai aplikasi 
lainnya.     

“Berbagai aplikasi ini mungkin 
terlalu banyak ya, makanya kita 
kembangkan “Transportasiku” ini 
untuk semua. For all. Satu aplikasi 
untuk semua. Baik untuk kendaraan 
pribadi dan angkutan umum serta 
arus lalu lintas di Kota Surabaya,” kata 
Irvan ditemui di ruang kerjanya.
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Menurut Irvan, melalui 
aplikasi ini maka masyarakat bisa 
mendapatkan informasi tentang 
Suroboyo Bus terdekat, halte, slot 
lokasi parkir, jalur sepeda dan dapat 
melihat langsung streaming CCTV 
yang menampilkan kondisi terkini 
arus lalu lintas di suatu jalan tertentu. 
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa 
aplikasi ini memang memuat semua 
aplikasi yang sebelumnya sudah 
dikembangkan oleh dishub. “Aplikasi 
ini sudah bisa didownload di playstore, 
karena sudah kami launching pada 
Hari Jadi Kota Surabaya ke-726 pada 
31 Mei 2019,” kata dia.

Irvan memastikan, platform 
ini akan terus dikembangkan dan 
disempurnakan ke depannya. Namun 
begitu, ia mengakui bahwa sejak 
dilaunching hingga saat ini tanggapan 
masyarakat sangat positif dan banyak 
yang mengapresiasi, sehingga hal itu 
menjadi cambuk bagi dishub untuk 
terus mengembangkan aplikasi ini. 
“Hingga saat ini yang download sudah 
mencapai 5 ribu lebih. Kami optimis 
akan terus bertambah setelah gencar 
disosialisasikan,” imbuhnya. 

Ia juga memastikan bahwa 
dalam satu atau dua bulan ke depan, 
pihaknya akan mengembangkan 

notifikasi	atau	semacam	
peringatan ketika ada jalan yang 
ditutup, jalan macet, dan ada 

kegiatan yang 
menutup 

jalan atau menghambat jalan. 
Dengan adanya aplikasi ini, maka 
kondisi itu akan bisa terinformasikan 
di handphone masyarakat, sehingga 
apabila sudah mengetahui ada 
kemacetan, maka masyarakat bisa 
mengambil jalur lain untuk bepergian 
ke tujuan mereka masing-masing. 
“Ini yang paling penting, karena 
masyarakat butuh informasi itu 
tentang kawasan-kawasan atau jalur 
yang macet,” kata dia. 

Selama ini, Dishub Surabaya 
sudah memasang papan informasi 
digital atau Variable Message Sign 
(VMS) untuk memberikan informasi 
arus lalu lintas di berbagai wilayah. 
VMS itu sudah dipasang di beberapa 
traffic	light	di	Surabaya.	Diantaranya	
ada di Jalan Ahmad Yani Frontage, 
traffic	light	Kebun	Binatang	Surabaya	
dan	juga	traffic	Alfalah.	Namun,	
penggunaan papan informasi digital 
itu biayanya sangat mahal karena 
pembangunan	fisiknya	dan	listriknya.

“Nah, karena kami yakin 
masyarakat Surabaya sudah banyak 
yang pegang gadget, maka kami 
ubah menjadi platform aplikasi ini. 
Masyarakat Surabya ini sudah menjadi 
masyarakat digital, sehingga kami 
optimis dengan satu smartphone, 
maka kebutuhan semua dalam bidang 

transportasi bisa 
dipenuhi,” 

ujarnya. 

Meskipun sudah ada aplikasi 
yang sangat lengkap ini, Irvan juga 
mengakui tidak akan menutup 
berbagai aplikasi yang sudah ada 
sebelumnya. Bahkan, ia mengaku 
akan terus mengembangkan 
keduanya supaya bisa memberikan 
kemudahan kepada masyarakat. “Jadi, 
dua-duanya tetap jalan, yang Gobis 
jalan dan aplikasi ini terus jalan juga, 
soalnya	kalau	yang	spesifik-spesifik	
itu	banyak	tambahan	fitur	spesifiknya	
sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

Aplikasi yang sangat 
membantu ini banyak diapresiasi 
oleh masyarakat. Rata-rata mereka 
mengaku sangat terbantu dengan 
adanya aplikasi ini, sehingga banyak 
pengguna yang menyampaikan 
terimakasih kepada Dishub Surabaya 
dan Pemkot Surabaya yang 
telah berhasil mengembangkan 
aplikasi ini. “Gila, keren banget 
ini aplikasinya. Pastinya sangat 
membantu,” kata Kristiawan sambil 
menunjukkan aplikasi Transportasiku 
di handphonenya. 

Warga Wonocolo ini mengaku 
sudah mendownload aplikasi ini sejak 
tiga minggu lalu. Biasanya, aplikasi 
ini digunakan untuk memantau 
posisi Suroboyo Bus, karena dia 
rutin menggunakan Suroboyo Bus 
untuk berangkat kerja. Selain itu, dia 
juga sering melihat streaming CCTV 
arus lalu lintas di Surabaya sebelum 
bepergian. 

“Momen yang paling saya 
ingat ketika saya mau kondangan 
dengan teman-teman di jam-jam 
macet. Infonya teman-teman, Jalan 

Ahmad Yani macet, akhirnya saya 
buka aplikasi ini melihat-

lihat jalan yang tidak 
macet. Alhamdulillah 

dapat dan langsung 
berangkat. 

Alhamdulillah 
bener gak kena 

macet,” katanya 
sambil 

tersenyum.
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Cara Klasik itu 
Sesungguhnya Masih Ampuh

Tradisi mendongeng mulai 
luntur dengan kehadiran 

teknologi digital yang 
menawarkan keleluasaan 
dan kepraktisan. Padahal 

mendongeng punya makna 
istimewa, sebuah medium 

untuk menanamkan pesan 
penting dan membangun 
kedekatan dengan anak. 

Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Musdiq Ali 
Suhudi mengatakan, bahwa 
pihaknya saat ini tengah 
menggalakkan kegiatan 
dongeng keliling bersamaan 

dengan mobil perpustakaan keliling 
yang dilakukan di taman-taman di 
Kota Surabaya. “Saat ini kita sedang 
terfokus untuk memperbanyak 
pendongeng-pendongeng. Biasanya 
dongeng keliling ini bukan hanya 
di taman kota saja, jika masyarakat 
butuh pendampingan kita biasanya 
ada di Taman Baca Masyarakat (TBM) 
di kampung-kampung,” jelas Musdiq 
kepada Gapura. 

Menciptakan para 
pendongeng yang berasal dari 
masyarakat merupakan tujuan utama 
dari Dispusip. Oleh karena itu, Musdiq 
mengatakan, Pemkot Surabaya turut 
membangun Taman Baca Masyarakat 
(TBM) yang difungsikan bukan hanya 
untuk memfasilitasi anak-anak agar 
mau membaca, melainkan agar 
anak-anak bisa mendongeng dan 
bercerita. “Selain itu, TBM yang kami 
buat bagi masyarakat tujuannya untuk 
membentuk para pendongeng baru 
yang muncul dari masyarakat,” urai 
Musdiq.

Upaya Dinas Perpustakan dan Arsip Menghidupkan Budaya Mendongeng
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Selain menggalakkan kegiatan 
dongeng ke anak-anak, Dispusip juga 
aktif menggerakkan para orang tua 
agar tetap membiasakan budaya 
mendongeng yang saat ini sudah 
luntur. “Kalau kita hanya mendidik 
anak-anak dan petugas Dispusip dan 
para pendongeng, itu tidak akan 
cukup membuat budaya ini tetap 
lestari. Jadi kita juga harus mendidik 
orang tua agar tetap membudaya,” 
tuturnya.

Melalui kegiatan dongeng 
diharapkan anak-anak bisa 
mengeksplore lalu mengembangkan 
kreatifitas	melalui	apa	yang	baru	
saja mereka ketahui tanpa harus 
terfokus pada dongeng-dongeng 
yang dijadikan patron dari dahulu. 
“Misalnya balai pemuda, anak-anak 
akan melakukan dongeng tentang 
balai pemuda. Bukan perkara benar 
salahnya, tetapi perkara keberanian 
mereka untuk berimajinasi,” tegas 
Musdiq.

Sementara itu, beberapa 
pendongeng yang bekerja di Dispusip 
dan lama berkecimpung di TBM 
(Taman Baca Masyarakat) kurang lebih 
10 tahun salah satunya Siti Julaikha 
mengutarakan bahwa mendongeng 
merupakan kegiatan yang kontinyu. 
“Kegiatan mendongeng ini sudah 
berjalan sejak awal dan memang 
selalu berkelanjutan karena ada 

tingkatan di setiap kegiatan 
mendongeng ini,” kata Siti. 

Bercerita mengenai 
pengalaman yang berkesan, Siti 
Julaikha memiliki pengalaman 
tersendiri mengenai mendongeng di 
tempatnya. Menurutnya, pengalaman 
paling menarik ketika mendongeng 
di kawasan bantaran kali Pagesangan. 
“Berkesan sekali mendongeng di 
pemukiman warga kawasan bantaran 
kali Pagesangan. Soalnya bukan hanya 
anak-anak normal saja yang menjadi 
pendengar, namun juga ada anak 
inklusi atau disabilitas,” jelas Siti.

Hal senada disampaikan 
Riska bahwa tugasnya bukan 

hanya mendongeng tetapi ia juga 
mengimplementasikan dongeng 
dengan teatrikal. “Jadi mereka 
(penonton) akan lebih mudah 
menangkap cerita yang kami 
sampaikan,” ungkapnya. 

Ditanya pengalaman paling 
mengesankan selama mendongeng, 
ia mengungkapkan, pengalaman 
yang paling berkesan adalah 
mendongeng kepada anaknya sendiri. 
“Dari situ anak saya bisa menerima 
ilmu pertamanya dan nantinya akan 
sangat berkesan seperti mereka 
akan membahas ‘oh ini cerita yang 
mamaku dongengin kemarin’. Gitu 
sih senengnya dan berkesan banget,” 
tukas Riska. (alf )
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Bagi Tri Rismaharini, 
Wali Kota, paham 

radikalisme harus ditangkal 
penyebarannya dan semua 

pihak harus bergerak 
mengambil peran.

Petikan tersebut 
diungkapkannya ketika 
berbicara di depan 
ratusan Ibu Nyai, 
perempuan pesantren, 
dan mereka yang memiliki 

perhatian serius terkait penyebaran 
Islam rahmatan lil alamin, dalam 
pembukaan Silaturahim Nasional 
(Silatnas) di Surabaya. Pertemuan 
yang digelar Dalam rangka merespon 
dinamika sosial keagamaan ini selama 
dua hari, yakni 13 – 14 Juli 2019, diikuti 
oleh Ibu Nyai dari berbagai provinsi di 
Indonesia.

Risma memastikan bahwa 
pihaknya mendukung penuh 
terselenggaranya Silatnas yang baru 
pertama kali digelar itu. Ia menilai 
bahwa kegiatan tersebut sangat 
penting, salah satunya dalam mencari 
solusi bersama atas kebutuhan umat. 
Terlebih dalam upaya menangkal 
paham radikalisme di kalangan 
perempuan dan anak-anak.

“Saya kira ini bagus karena 
seluruh potensi harus kita kerahkan, 
terutama untuk masalah radikalisme 
ini karena sudah menyerang anak-
anak dan perempuan,” katanya di sela 

Kalau Seluruh Nusantara Bergerak, 

Tak Perlu Ada Lagi ketakutan Pada 
Penyebaran Radikalisme

“
“
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acara	pembukaan	di	Fairfield	Hotel,	
Jalan Mayjend Sungkono Surabaya, 
Sabtu (13/07).

Ia berpendapat, paham 
radikalisme dulu hanya menyerang 
kaum laki-laki, tapi sekarang 
mengarah ke perempuan dan anak. 
Maka dari itu, hasil dari pertemuan 
Ibu Nyai ini diharapkan dapat 
merumuskan solusi bagaimana 
menjalin sinergi antara pesantren 
perempuan bersama pemerintah 
dalam upaya menekan paham 
radikalisme tersebut.

“Karena itu kita harus 
bergerak bersama, terutama untuk 
penyelamatan generasi penerus 
bangsa,” ujarnya.

Selanjutnya, Wali kota bercerita 
tentang langkah konkretnya selama 
ini. Pemerintah Kota (Pemkot) terus 
berupaya untuk menekan penyebaran 
paham radikalisme di berbagai 
kalangan, baik itu di kalangan 
Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar 
maupun masyarakat umum. Salah 
satunya yakni menjalin kerjasama 
dengan kalangan Fatayat Nahdlatul 
Ulama (NU) dan Muhammadiyah 
dalam mengadakan pengajian.

“Kita di Masjid Al Muhajirin itu 
juga rutin mengadakan pengajian, 
bagaimana islam yang ramah, 

islam yang indah, itu sudah kita 
mulai dengan Fatayat NU dan 
Muhammadiyah itu kita kerjasama 
seperti itu,” katanya.

Tak hanya itu, Pemkot 
Surabaya juga turun ke sekolah-
sekolah untuk memberikan 
pemahaman kepada para pelajar, 
bagaimana mengajarkan anak-anak 
bahwa islam itu damai, indah dan 
saling menjaga toleransi antar umat 
beragama.

“Kemudian kita juga turun di 
anak-anak, kita juga turun di sekolah-
sekolah untuk menangkal radikalisme 
itu,” jelasnya.

Risma membayangkan juga 
berharap jika langkah serupa Pemkot 
Surabaya juga diterapkan di kota atau 
kabupaten lain maka ke depan tidak 
perlu ada ketakutan lagi penyebaran 
paham radikalisme tersebut. Oleh 
karena itu, ia berharap, melalui 
Silatnas yang diprakarsai oleh Ibu Nyai 
itu, dapat semakin membantu peran 
pemerintah dalam upaya menangkal 
paham radikalisme di Indonesia.

“Kalau itu seluruh nusantara 
bergerak, maka tidak perlu ada 
ketakutan lagi. Karena selama ini kan 
bisa itu (penyebaran radikalisme) 
dari mana ke mana. Tapi kalau 
semua bergerak, Insya Allah semua 

terlindungi,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua 
Pengurus Wilayah (PW) Rabithah 
Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul 
Ulama (NU) Jawa Timur, H Muhammad 
Zaki Hadzik menyampaikan, melalui 
pertemuan tersebut pihaknya ingin 
membangun kerangka berpikir 
yang sama dengan NU di kalangan 
pesantren perempuan yaitu dalam 
artian bagaimana mengajarkan anak-
anak Islam yang rahmatan lil alamin.

“Sehingga ketika Ibu Nyai ini 
muncul, maka peran-peran yang tidak 
tersentuh oleh Kyai dan pemerintah, 
bisa tergarap dengan indah, apik, 
dengan frame yang sama dengan NU, 
dengan bingkai yang sama dengan 
NU,” kata Gus Zaki sapaan lekatnya.

Pihaknya juga berharap, 
melalui Silatnas tersebut, dapat 
merumuskan berbagai solusi atas 
kebutuhan umat di tengah dinamika 
sosial Indonesia. Kemudian, hasil dari 
Silatnas ini bisa dipraktekkan ke dalam 
masyarakat melalui peran serta Ibu 
Nyai.

”Kita ingin Bu Nyai itu 
masuk ke sana, kita ingin Ibu Nyai 
memberikan edukasi bahwa keluarga 
itu harus utuh dibangun, dijauhkan 
dari radikalisme, dijauhkan dalam hal-
hal kekerasan,” jelasnya.
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Satu Suara untuk Perwali
Kurikulum Anti Korupsi 
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Menanamkan nilai kejujuran sejak dini kepada anak-
anak agar kelak memiliki integritas yang utuh, menjadi 
pekerjaan rumah bagi kita semua. Penerapan di awal 
memang sedikit sulit. Akan tetapi, jika hal ini dilakukan 
secara sungguh-sungguh, bakal menunjukkan perubahan 
yang positif dan signifikan. 

Keinginan ini kemudian 
dikemas oleh Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 
dengan menggagas 
Peraturan Wali Kota (Perwali) 
kurikulum antikorupsi bagi 

pelajar SD dan SMP di Kota Surabaya. 

Rencana dimasukkannya 
kurikulum pendidikan anti korupsi 
yang akan dilakukan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya tersebut mendapat 
dukungan dari kalangan dewan. 
Prinsipnya, kurikulum anti korupsi 
memang harus dikenalkan sejak dini 
agar ke depan, integritas, etika dan 
moral anak-anak menjadi satu dan 
utuh. 

Anggota Komisi D DPRD 
Kota Surabaya, Chusnul Chotimah 
mengatakan, ada banyak metode 
pembelajaran yang sifatnya sederhana 
untuk kemudian dipraktekkan kepada 
anak-anak agar sifat jujur sudah 
dikenal dan tumbuh dalam diri mereka 
sejak dini. 

Ia mencontohkan, ada cukup 
banyak kantin kejujuran di Surabaya. 
Ketika anak-anak mengambil kue satu, 
maka membayarnya juga satu, ketika 
mengambil dua kue tapi membayar 
cuma satu berarti dia tidak belajar 
jujur. 

“Dari kebiasaan ringan 
semacam ini, kita bisa memberi 
pemahaman pada anak-anak tentang 

nilai-nilai kejujuran, mana yang benar 
dan mana yang salah,” kata Chusnul 
di ruang rapat Komisi D pada Senin, 
(15/7/2019). 

Dengan adanya kejujuran yang 
diajarkan sejak kecil, lanjut Chusnul, 
maka hal ini akan menjadi pondasi 
awal bagi anak-anak agar terbiasa 
bersikap jujur. “Awalnya memang 
mungkin terpaksa, saya yakin, tetapi 
keterpaksaan itulah yang kemudian 
menjadi kebiasaan positif,” imbuhnya. 

Selain kurikulum anti korupsi, 
Politisi PDIP itu juga mengusulkan 
kepada Pemkot agar digagas 
kurikulum anti narkoba. Sebab, 
sambungnya, dua hal ini menjadi 
problem yang sangat mudah merasuki 
psikis dan mental anak-anak generasi 
penerus bangsa. “Narkoba menjadi 
sasaran empuk bagi anak-anak kita, 
maka dari itu kurikulum anti narkoba 
juga harus dikenalkan kepada anak-
anak,” urainya.  

Melihat terobosan-terobosan 
apik yang ditelurkan Pemkot Surabaya 
bersama DPRD bagi masa depan 
anak-anak, Chusnul berharap agar 
masyarakat ikut berpartisipasi 
utamanya orang tua dan lingkungan 
sekitar agar kebijakan-kebijakan 
ini dapat terwujud. “Kalau sektor 
pendidikan hanya dibebankan kepada 
pemkot, sekolah (guru dan kepala 
sekolah) sedangkan orang tua tidak 
peduli, maka akan menjadi sia-sia,” 
tandas Chusnul. 

Sebelumnya, Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini 
menyampaikan bahwa pendidikan anti 
korupsi sangat penting ditanamkan 
sejak dini kepada anak-anak karena 
akan membentuk sebuah karakter 
postif ketika usia menginjak dewasa. 
“Mulai kecil kita tanamkan, maka 
besarnya akan sulit untuk berubah. 
Saya yakin kalau ini kita lakukan akan 
menjadi anak-anak yang luar biasa,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Saut Situmorang mengingatkan 
agar kurikulum anti korupsi jangan 
dijadikan beban bagi anak-anak. 
Sebab, hal paling utama adalah 
penerapan kurikulum itu sendiri. “Jadi 
kurikulum anti korupsi dibuat bukan 
sebagai beban sehingga pelajar 
dapat menerapkannya dengan baik,” 
ungkapnya. 

Munculnya ide pendidikan 
kurikulum anti korupsi bagi pelajar SD 
dan SMP berawal saat KPK melakukan 
roadshow bus di Kota Surabaya 
mulai 12 – 14 Juli 2019 dengan tema 
“Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi”. 
Selain menghadiri serangkaian 
acara bersama Pemkot, KPK turut 
memberikan sosialisasi anti korupsi 
bagi anggota DPRD Kota Surabaya 
dan Partai Politik di gedung DPRD 
Surabaya, pada Jum’at, (12/7/). (wf )
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Delapan Penghargaan 
dalam Sepekan

Kota Surabaya terus bertransformasi menjadi lebih baik. Penataan 
kotanya yang kian cantik nan indah, perekonomiannya yang kian tumbuh 
subur serta kepeduliannya terhadap anak-anak, membuat Kota Pahlawan 
ini dibanjiri penghargaan. Bahkan, dalam sepekan ini, mulai 18 Juli hingga 

24 Juli 2019, Pemerintah Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini telah panen penghargaan, sebanyak 8 penghargaan nasional 

dan internasional disapu bersih.

Surabaya “Panen” Penghargaan
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8 penghargaan itu adalah 
penghargaan Top 99 
Inovasi Pelayanan Publik 
2019, penghargaan Women 
Empowerment Award 
(WEA), penghargaan 

Indonesia’s Attractiveness Award 
(IAA) 2019 Platinum kategori Kota 
Besar sektor Infrastruktur dan sektor 
Pariwisata, serta penghargaan Kota 
Layak Anak 2019 predikat utama, 
penghargaan pelopor Ruang Bermain 
Ramah Anak (RBRA) yang ada di 
Taman Flora, kemudian penghargaan 
Puskesmas Ramah Anak yang ada di 
Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan 
penghargaan Pembina Forum Anak. 
Jadi, dalam acara Kota Layak Anak 
2019, Pemkot Surabaya memborong 4 
penghargaan sekaligus.    

Penghargaan Top 99 Sinovik 2019

Penghargaan dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (KemenPan 
RB) ini diraih Pemkot Surabaya berkat 
program CAK EMUS (Cangkrukan 
Entrepreneur Muda Surabaya). 
Program ini rutin digelar di Koridor 
di bawah koordinasi Hubungan 
Masyarakat (Humas) Pemkot 
Surabaya.

Penghargaan yang digelar 
di Hotel Gumaya Tower, Semarang, 
Jawa Tengah, pada Kamis (18/7/2019) 
itu, diterima oleh Kabag Humas 
Pemkot Surabaya M. Fikser yang 
hadir mewakili Wali Kota Risma. 
Seusai menerima penghargaan, 
Fikser menjelaskan bahwa program 

itu untuk mengakomodir kebutuhan 
para wirausaha muda, khususnya yang 
bergerak di bidang usaha rintisan alias 
startup.

 “Para wirausaha muda 
ini tentu butuh dukungan dan 
fasilitasi dari pemerintah kota untuk 
berkembang. Dukungan yang 
dimaksud tidak hanya bicara soal 
modal, tetapi juga terciptanya suatu 
ekosistem yang menunjang. Melalui 
CAK EMUS, mereka bisa saling 
sharing dan belajar serta membenahi 
kelemahan mereka,” kata Fikser.

 Menurut dia, Pemkot 
Surabaya memang tengah fokus 
mendorong lahirnya wirausaha-
wirausaha muda, sehingga lahirlah 
Koridor di tengah-tengah masyarakat. 
Koridor ini adalah ruang kerja 
bersama yang dapat dimanfaatkan 
secara gratis. Letaknya berada di lantai 
tiga Gedung Siola, Surabaya. Tempat 
ini buka 24 jam nonstop dengan 
fasilitas	free	wi-fi,	ruang	pertemuan,	
ruang bekerja, ruang training, dan 
beberapa fasilitas lainnya. Pengunjung 
dapat memanfaatkan fasilitas gratis 
itu dengan syarat menunjang bidang 
kinerja atau usahanya.

 Dalam acara penyerahan 
penghargaan Top 99 Inovasi 
Pelayanan Publik 2019, Menteri PAN 
RB Syafruddin mengungkapkan, sejak 
pertama kali diselenggarakan pada 
2014, tren peserta penghargaan ini 
selalu meningkat. Tahun ini, jumlah 
proposal yang masuk sebanyak 3.156 
proposal. Kemudian diseleksi secara 

administrasi menjadi 1.627 proposal 
yang kemudian dilanjutkan menjadi 
99 inovasi terpilih. Jika dijumlah sejak 
2014 hingga sekarang, total sudah 
ada 13.214 pelayanan publik yang 
mengikuti ajang tahunan ini.

 Syafruddin berharap, Top 
99 Inovasi Pelayanan Publik mampu 
mempercepat peningkatan kualitas 
pelayanan publik, baik di kementerian, 
lembaga hingga pemerintah daerah. 
“Saat ini instansi pemerintah harus 
berlomba-lomba menciptakan inovasi, 
sebab mereka (instansi pemerintah) 
dihadapkan dengan ekspektasi publik 
yang tinggi,” imbuhnya.

Penghargaan Women 
Empowerment Award (WEA)

Penghargaan internasional 
ini diberikan secara khusus kepada 
Wali Kota Risma di Hotel Mandarin 
Orchard Hotel Singapore, pada Senin 
(22/07/2019). Penghargaan Women 
Empowerment Award (WEA) ini 
diberikan oleh salah satu media Cina 
yang berbasis di Singapura bernama 
Her Times.   

 Majalah Her Times 
merupakan majalah yang selalu 
mengangkat seputar kehidupan 
perempuan. Biasanya membahas 
terkait keberhasilan seorang 
perempuan, professional, dan juga 
bisnis. Penghargaan ini didedikasikan 
kepada perempuan inspiratif dengan 
keberhasilan masing-masing di 
bidangnya.

Mentoring Startup
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Risma dinilai pantas menerima 
penghargaan ini karena telah berhasil 
melakukan pemberdayaan perempuan 
di Kota Surabaya. Salah satu program 
pemberdayaan itu adalah Pahlawan 
Ekonomi dan Pejuang Muda yang 
rata-rata pesertanya adalah ibu-
ibu rumah tangga. Mereka belajar 
bagaimana mengolah makanan 
dan minuman, kerajinan tangan 
(handycraft). 

Selain itu, mereka juga 
diajarkan bagaimana mengemas dan 
memasarkan dengan era saat ini. 
Dari program tersebut, menurutnya 
mampu menekan angka kemiskinan 
di Kota Surabaya. “Tahun 2010 
angka kemiskinan di Kota Surabaya 
mencapai 35 persen. Saat ini hanya 
5 persen berkat adanya program ini,” 
imbuhnya.

Sebagai wali kota perempuan 
pertama di kota besar seperti 
Surabaya, ia pun memahami bahwa 
memimpin dengan hati dan kasih 
sayang akan memiliki perbedaan 
tersendiri. Makanya, pemberdayaan 
perempuan ini menjadi salah 
satu inti dari pengembangan 
program di Surabaya. Caranya 
dengan memfasilitasi mereka untuk 
berwirausaha tanpa meninggalkan 
tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

“Tujuan inti saya salah 
satunya adalah pemberdayaan 
perempuan. Wanita mempunyai 
peran inti di Surabaya, bukan hanya 
di kota pemerintahan. Namun juga 
pengendalian di bidang lingkungan, 
kampanye kesehatan, dan program 
kesejahteraan keluarga,” lanjutnya.

2 Penghargaan Indonesia’s 
Attractiveness Award (IAA) 2019

Dalam penghargaan 
Indonesia’s Attractiveness Award 
(IAA) 2019 ini, Pemkot Surabaya 
mendapatkan peringkat Platinum 
untuk kategori Kota Besar sektor 
Infrastruktur dan sektor Pariwisata. 
Pemkot Surabaya pun membawa 
pulang dua penghargaan sekaligus.

Penghargaan yang diberikan 
oleh Tempo Media Group dan Frontier 
Group itu diterima langsung oleh 
Wali Kota Risma di di Hotel Pullman, 
Jakarta, Selasa (23/7/2019) malam. 
Penghargaan yang sudah digelar sejak 
tahun 2015 itu diikuti oleh 56 nominasi 
kabupaten, kota dan provinsi yang 
dilakukan pada 24-28 Juni 2019.

Para nominator ini sudah 
melalui tahap penyaringan, 
pengolahan data, survey dan tahap 
terakhir adalah presentasi di hadapan 
juri dari berbagai kalangan. Hasilnya, 
tim penilai memutuskan memberi 
penghargaan IAA 2019 kepada Kota 
Surabaya sebagai kota besar terbaik 
sektor infrastruktur dan pariwisata.

 Pada kesempatan itu, Wali 
Kota Risma menuturkan penghargaan 
yang didapatkan ini akan terus 
mendorong dirinya beserta jajarannya 
untuk lebih bekerja keras lagi. 
Bahkan, ia terus berkomitmen untuk 
tidak henti-henti meningkatkan 
kesejahteraan bagi warga Kota 
Surabaya.

“Terima kasih, mudah-
mudahan apresiasi yang terus kami 
dapat menjadikan kami untuk bekerja 

lebih keras lagi dalam memberikan 
kesejahteraan warga,” tutur Risma 
seusai menerima penghargaan.

 Risma yang juga menjabat 
sebagai Presiden United Cities and 
Local	Goverment	(UCLG)	Asia	Pasific	
(Aspac) ini menjelaskan penghargaan 
yang diperoleh tersebut akan 
menjadikan Kota Pahlawan tidak 
hanya dikenal di dalam negeri saja. Ia 
berharap mata dunia mampu melihat 
keindahan kota ini sebagai kota wisata 
kelas dunia. “Mudah-mudahan Kota 
Surabaya bisa lebih dikenal bukan 
hanya di Indonesia. Tapi dikenal 
seluruh penjuru dunia,” lanjutnya.

 Sementara itu, Direktur 
Tempo Toriq Hadad menjelaskan 
penghargaan ini selalu mendapatkan 
sambutan baik dari kepala daerah. 
Antusiasme pun terus tumbuh hingga 
penyelenggaraan kelima tahun ini. 
Oleh karena itu, Tempo berharap 
ajang ini dapt memotivasi kepala 
daerah untuk terus berkarya bagi 
daerah dan nasional. “Diharapkan 
dapat mempertahankan penghargaan 
yang diraih, bahkan terus 
mendapatkan lebih dari apa yang 
sudah diraih pada tahun ini,” ujarnya.

 Ia juga menjelaskan bahwa 
sektor Pariwisata menjadi salah satu 
Pendapatan Daerah yang seringkali 
memberikan kontribusi besar bagi 
suatu daerah. Daerah-daerah yang 
mampu menarik turis dari dalam 
maupun luar negeri akan mampu 
memberikan pemasukan yang besar. 
“Tentunya dapat meningkatkan 
pendapatan daerah dan 
menggairahkan ekonomi setempat, 
baik sektor perdagangan, transportasi, 
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akomodasi, dan lainnya,” kata dia.

 Sedangkan untuk menunjang 
kemajuan pertumbuhan ekonomi, 
diperlukan infrastruktur seperti jalan, 
listrik, dan komunikasi, sehingga 
memudahkan proses distribusi dan 
akses	terhadap	pelayanan.	Refleksi	
terhadap kemajuan daerah juga dapat 
dilihat dari kepuasan publik terhadap 
layanan-layanan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah. “Pelayanan publik 
di tingkat kota, kabupaten dan provinsi 
oleh pemerintah daerah maupun 
lembaga-lembaga pendidikan dan 
kesehatan juga merupakan salah satu 
cermin yang sangat menentukan 
pertumbuhan ekonomi daerah di 
masa mendatang,” tegasnya.

4 Penghargaan saat acara Kota 
Layak Anak 2019

Di malam yang sama, Selasa 
(23/7/2019), tapi tempat yang 
berbeda, Pemkot Surabaya juga 

berhasil meraih penghargaan Kota 
Layak Anak 2019 dengan predikat 
Utama. Selain itu, Pemkot Surabaya 
juga menggondol penghargaan 
pelopor Ruang Bermain Ramah 
Anak (RBRA) yang ada di Taman 
Flora, kemudian penghargaan 
Puskesmas Ramah Anak yang ada di 
Puskesmas Tanah Kali Kedinding dan 
penghargaan Pembina Forum Anak. 
Jadi, dalam acara ini, Pemkot Surabaya 
meraih 4 penghargaan sekaligus.    

Penghargaan itu diberikan 
langsung oleh Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Yohana Susana Yembise di Makassar, 
Sulawesi Selatan. Karena acaranya 
bersamaan, maka penghargaan Kota 
Layak Anak 2019 ini diwakili oleh 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan, dan 
Perlindungan Anak (DP5A) Kota 
Surabaya, Chandra Oratmangun, 
sehingga dalam acara itu, Chandra 
membawa pulang 4 penghargaan 

sekaligus.

Risma mengatakan sebetulnya 
hak-hak dasar untuk anak sudah 
dipenuhi semuanya di Kota Surabaya. 
Kini, tergantung anak-anak mau 
menggunakan berbagai fasilitas itu 
atau tidak. “Memang permasalahan 
anak ini sangat komplek, makanya dia 
masih tergantung pada guru, teman 
dan lingkungan di sekitarnya, tapi kita 
coba atasi itu semua,” tegasnya. 

Selama kepemimpinan 
Risma sejak tahun 2010 hingga 
saat ini, Pemkot Surabaya sudah 
meraih penghargaan sebanyak 
259 penghargaan untuk instansi 
dan individu, yang terdiri dari 233 
penghargaan nasional dan 26 
penghargaan international. Akhirnya, 
ruang kerja Risma berhias berbagai 
macam penghargaan. 
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Karena Slogan Saja 
Tak Pernah Cukup
Mengajarkan budaya bersih 

pada anak tidak bisa dilakukan 
hanya sekadar dengan slogan 

dan pengarahan. Mereka harus 
diajak turun langsung sembari 
ditanamkan prinsip kebersihan 
sebagai standar keberadaban

Ragam Cara Sekolah Menanamkan Budaya Bersih

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya melalui Dinas 
Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau (DKRTH) 
mengadakan lomba toilet 
bersih serta kantin sehat 

yang diikuti oleh seluruh sekolah 
mulai tingkat SD hingga SMA. 
DKRTH menggalakkan kegiatan 
ngosek bareng dengan tujuan untuk 
membuat kamar mandi sekolah 
menjadi bersih dan nyaman sekaligus 
mengajarkan siswa belajar mandiri 

Kepala Sekolah SDN Tanah Kali 
Kedinding 1 Saepulloh menuturkan 
kalimat ‘kebersihan merupakan 
sebagian dari iman’ nyatanya tidak 
hanya digaungkan pihak sekolah 
kepada para siswa, melainkan juga 

memberikan pemahaman kepada 
orang tua melalui sosialisasi yang 
diadakan setiap awal tahun ajaran 
baru.

“Tidak hanya menanamkan 
kebersihan kepada siswa, tapi juga ke 
orang tua dengan memperlihatkan 
kegiatan ngosek bareng supaya 
orang tua tidak berprasangka buruk 
kalau anaknya dijadikan pembantu 
untuk membersihkan kamar mandi 
sekolahnya,” tutur Saepulloh.

Menurut Saepulloh, respon 
para wali murid ketika mendengar 
dan melihat kegiatan bersih-bersih 
ini sangat positif. Bahkan, para orang 
tua sangat antusias mendukung 
kegiatan anak-anaknya dalam upaya 
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menciptakan toilet sekolah menjadi 
bersih. “Selain itu, kami juga memiliki 
perwakilan wali murid yang rutin kami 
undang ketika senam pagi karena 
selama ini apa yang disampaikan guru 
kepada siswa selalu terhubung ke 
wali murid sehingga kerjasama dan 
komunikasi semakin lancar,” ujarnya. 

Koordinator Adiwiyata SDN 
Tanah Kali Kedinding I Surabaya Janny 
Mudjijanto menambahkan, pihak 
sekolah turut menugaskan beberapa 
perwakilan kelas sebagai petugas 
piket untuk memantau kebersihan 
setiap kelas. Petugas piket, sambung 
Janny, berasal dari pelajar kelas 3, 4, 
5 dan 6 yang disebar di setiap lantai 
toilet untuk menginfokan apa saja 
yang harus dibenahi dan apa yang 
harus dibersihkan. 

“Nanti, petugas piket 
menyampaikan kepada bagian 
kebersihan yang ada di tiap lantainya 
karena sebisa mungkin kami menjaga 
lantai toilet agar tetap bersih dengan 
menyediakan sandal khusus untuk ke 
toilet,” jelas Janny.

Tidak hanya SDN Tanah Kali 
Kedinding 1, aksi ngosek bareng 
toilet juga dilakukan SDN Rungkut 
Menanggal 1. Penanggung Jawab 
UKS SDN Rungkut Menanggal 1 Tince 
Husain menuturkan, kegiatan ngosek 
bareng menjadi agenda yang tak 
terlewatkan. “Seluruh penugasan dan 
sosialisasi dari sekolah ke wali murid 
dilakukan secara rutin,” katanya. 

Menurut Tince, tantangan 
sekolah dalam menyampaikan 
sekaligus membuat anak-anak sadar 
serta peduli akan kebersihan ketika 
awal tahun 
ajaran baru. 
Sebab, katanya, 
anak-anak masih 
membawa 
kebiasaan dari 
rumah. Dengan 
demikian, 
sekolah 
mengadakan 
parenting 
berkala setiap 
3 bulan sekali 
bertepatan 
dengan 
penilaian tengah 
semester.

“Anak 
kalau membawa 
kebiasaan dari 

rumah yang buruk itu susah dirubah. 
Apalagi mereka yang rumahnya 
berstatus kontrak atau kos-kosan. 
Kesadaran untuk menumbuhkan 
kebersihan itu sulit karena mereka 
tinggal di tempat yang kadang kamar 
mandinya pun berbagi,” terang Tince.

Bahkan, parenting yang 
diterapkan pihak sekolah sempat 
mengalami penolakan dari wali murid. 
Tince mengisahkan suatu ketika 
ada wali murid yang protes karena 
merasa anaknya dieksploitasi oleh 
pihak sekolah karena melakukan aksi 
bersih-bersih. Akan tetapi, setelah 
melihat dan diberi penjelasan maksud 
dan tujuannya, akhirnya wali murid 
memahami bahkan mengucapkan 
terima kasih karena anaknya diajarkan 
mandiri.

“Ada salah satu wali murid 
yang senang sekali melihat anaknya 
mau membersihkan kamar mandi di 
rumahnya karena sebelumnya anak 
itu cuek dan seakan nggak mau tau,” 
ungkap Tince sambil tersenyum. 

Hal serupa juga diterapkan 
SDN Bibis 113, namun sedikit berbeda 
dan terbilang sangat militan. 
Dikatakan militan karena sekolah 
yang terletak di wilayah surabaya 
barat ini hanya memiliki total 182 
murid. Berbeda dengan dua sekolah 
sebelumnya. Kendati demikian, hal ini 
tak menyurutkan semangat mereka 
menciptakan lingkungan sekolah 
utamanya toilet yang bersih, nyaman 
dan sehat. 

Koordinator Adiwiyata SDN 
Bibis 113 Rifda menjelaskan, dengan 
jumlah murid yang tidak terlalu 

banyak semakin memudahkan pihak 
sekolah dalam melakukan sosialisasi 
tentang kebersihan kepada para 
siswa/siswi. “Justru dengan jumlah 
murid yang tidak banyak, dengan 
mudah kami bisa menyampaikan 
kebersihan kepada siswa. Apalagi 
kesadaran kebersihan sudah tertanam 
dalam diri mereka,” tandas Rifda.

Terkait kegiatan ngosek bareng 
Rifda mengaku ketika pihak sekolah 
memberikan sosialisasi kepada wali 
murid, respon yang diterima apik 
dan menyenangkan. Dengan kata 
lain, wali murid mendukung aksi 
ini. Respon positif dari wali murid, 
lanjutnya, menjadi dorongan tersendiri 
bagi pihak sekolah untuk semakin 
meningkatkan kebersihan di seluruh 
penjuru sekolah utamanya kamar 
mandi. “Respon orang tua saat kami 
berikan sosialisasi mengenai kegiatan 
ngosek bareng sangat positif. Mereka 
sangat antusias dan anak-anak juga 
antusias juga,” jelas Rifda. 

Selain ngosek bareng 
beberapa kegiatan lain juga dilakukan 
SDN Bibis 113 antara lain adanya 
petugas piket serta himbauan untuk 
sadar lingkungan yang terpasang 
di dinding-dinding kamar mandi 
sekolah. Selain itu, pihak sekolah 
juga melakukan agenda sarapan 
bareng setiap pagi dengan tujuan 
meningkatkan kesadaran akan 
kebersihan serta program alarm 
kebersihan. “Setiap alarm berbunyi, 
maka seluruh siswa wajib memunguti 
sampah dan membuangnya di tempat 
sampah yang sudah disediakan,” tutup 
Rifda. 
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Mereka Belajar Hidup
di Tanah 

Jalinan persaudaraan 
Surabaya-Liverpool 

mulai dirasakan 
manfaatnya oleh warga. 
Tri Rismaharini, Walikota 
mengirim sejumlah anak 

berkebutuhan khusus 
untuk belajar di ST. 

Vincent’s School Liverpool, 
Inggris selama enam 

minggu.

Sebelum diberangkatkan 
ke Liverpool, Risma 
mengundang orang tua wali, 
guru pendamping, serta 
anak-anak ABK di ruang 
sidang Wali Kota Surabaya, 

Senin (17/6/2019). Pada kesempatan 
itu, ia mengimbau para orang tua 
agar mempercayakan anaknya kepada 
pendamping. Risma ingin agar para 
orang tua tersebut tidak merasa 
cemas berlebihan, sebab anak-anak 
di sana berlatih dan berusaha untuk 
belajar hidup mandiri.

 “Bapak-ibu wali murid 
sekalian, tidak perlu cemas, tidak perlu 
khawatir, nanti saya minta pembinanya 
untuk komunikasi dengan putra-putri 
bapak-ibu saat belajar di sana. Kalau 
bapak- ibu ikhlas dan percaya, anak-
anak di sana belajarnya akan tenang,” 
kata Risma.

 Seolah ingin mencari tahu 
kesiapan ketujuh anak istimewa 
tersebut, wali kota perempuan 
pertama di Surabaya itu pun menyapa 
mereka satu persatu. Lantas, ia 
kemudian memanggil satu per satu 
anak itu untuk ditanyai kesiapan 
mereka belajar di Liverpool. 

“Siap ya belajar di sana, tidak 
boleh minder jangan malu. Ibu (Risma) 
panggil satu-satu untuk bilang, ya siap 
bu, pokoknya pulang dari sana ibu 
tunggu perubahannya makin pintar,” 
sapa Risma.

 Sebanyak delapan 
pendamping dan tujuh siswa 
yang akan berangkat itu terpilih 
berdasarkan prestasi musik dan 
olahraga dari beberapa sekolah 
di Surabaya. Tujuh ABK yang 
diberangkatkan itu adalah Rahul N 
asal SMP Negeri 7 Surabaya, Wetan 
Melinda Putri asal SDN Sidotopo, 
Rizky Nova asal SDN Pacarkeling, Early 
P asal SDN Tambaksari, Firmansyah 
asal SDN Klampis, Reva G dan 
Muhammad Hilbram dari SLB  A YPAB.

 Menurut Risma, ST. Vincent’s 
School di Kota Liverpool merupakan 
sekolah tertua di Eropa. Karena itu, 
ia memastikan kualitas pendidikan di 
sekolah tersebut sudah tidak perlu 
diragukan lagi. “Di sana guru-gurunya 
sudah profesor semua, bahkan untuk 
menangani murid setara SD sampai 
SMA juga profesor,” imbuhnya.
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 Oleh karena itu, Risma 
memastikan, selama enam minggu 
belajar di ST. Vincent’s School mereka 
tak perlu mengeluarkan biaya 
sepersen pun alias gratis. Sebab, 
untuk biaya hidup sehari-hari dan 
transport sudah ditanggung oleh 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 
Sedangkan untuk biaya sekolah dan 
tempat tinggal disediakan oleh Pemkot 
Liverpool.

 “Selama di sana kita tidak 
bayar, nanti saya bawakan juga 
magiccom, abon, dan jaket tebal, saya 
kirim ke bandara. Mereka akan belajar 
banyak sekali, di sana juga banyak 
fasilitas-fasilitas untuk menumbuhkan 
jiwa kemandirian,” jelasnya.

 Wali kota yang juga menjabat 
sebagai Presiden United Cities and 
Local	Government	(UCLG)	Asia	Pasific	
(Aspac) ini menambahkan ketujuh 
anak tersebut dipilih berdasarkan 
kualifikasi	dan	penilaian	tertentu.	
Mereka di Liverpoool akan belajar 
lebih mandiri. “Kalau di sini kan masih 
ada petunjuk-petunjuk kalau di sana 
tidak ada sama sekali malahan. Mereka 
diajarkan mandiri hidup seperti orang 
kondisi normal,” imbuhnya.

 Salah satu anak special yang 
ikut dalam program pelatihan ini 
adalah Muhammad Hilbram atau 
Ibam. Walaupun merasa deg-degan, 
namun Ibam mengaku sangat antusias 
mengikuti pendidikan di ST. Vincent’s 
School tersebut. Terlebih, ia baru 
pertama kali ini ke luar negeri, karena 
itu Ibam merasa senang bisa terpilih 
diantara keenam temannya tersebut. 
Ia berharap saat dewasa nanti bisa 
membuka jasa pelatihan di bidang 
musik dan IT. “Senang tapi deg-degan 
juga, di sana saya ingin belajar banyak 
tentang IT dan memperdalam musik,” 
kata Hilbram yang jago bermain piano 

dan saxophone ini.

Malam harinya, rombongan ini 
pun berangkat ke Liverpool dan tiba 
di sana pada Selasa (18/6/2019) sekitar 
pukul 13.00 waktu setempat. Hari 
pertama itu, mereka hanya merapikan 
bekal-bekalnya lalu istirahat, karena 
perjalanan waktu itu cukup menguras 
tenaga mereka. 

Keesokan harinya, Rabu 
(19/6/2019), mereka sarapan lalu 
mendapatkan pengarahan dari Kepala 
Sekolah St Vincent’s School, Dr. John 
A Anderson dan Direktur Program 
Pelatihan, Mrs Bucle. Saat itu, Mr. John 
Paterson menyampaikan gambaran 
umum kegiatan delegasi pendidikan 
Surabaya selama enam Minggu ke 
depan. Kegiatan di pekan pertama 
adalah perkenalan dan orientasi 
kampus	serta	identifikasi	siswa.	Pada	
pekan-pekan selanjutnya, kegiatan diisi 
dengan pembelajaran inti yang akan 
menggunakan metode Sightbox.

“Saya harap hasil dari metode 
pembelajaran tersebut, dapat dijadikan 
suatu percontohan bagi Surabaya, 
terutama terkait dengan kebudayaan 
dari kedua kota (Liverpool dan 
Surabaya) dan kedua negara (Inggris 
dan Indonesia),” kata John.

 Ia juga berharap hasil 
pembelajaran di St. Vincent’s School 
ini dapat diterapkan di Surabaya, 
terutama terkait dengan life skill, musik 
dan olahraga. Bahkan, para pendidik 
yang ikut Program Delegasi Pendidikan 
ini diharapkan dapat menerapkan 
ilmunya nanti di Surabaya. 

 Sementara itu, Direktur 
Program Pelatihan, Mrs. Buckle 
memberikan arahan kepada anak-
anak dan para pendamping segala hal 

teknis di sekolah dan asrama. Selain 
itu, John juga menyampaikan bahwa 
setiap hari pergantian jam pelajaran 
ditandai dengan bel. Karena itu, Ia 
berharap, suara bel tersebut tidak 
mengganggu dan mempengaruhi 
kegiatan delegasi pendidikan dari 
Surabaya. “Ada bel alarm tanda 
bahaya Hari Senin depan pada 
jam-jam tertentu. Itu hanya sebagai 
kegiatan simulasi tanggap darurat 
saja. Semua siswa akan dievakuasi ke 
titik-titik kumpul yang ada. Sedangkan 
delegasi Pendidikan dari Surabaya 
tidak perlu ikut evakuasi, kegiatan 
tetap berjalan normal seperti biasa,” 
ujar Buckle.

 Setelah selesai kegiatan 
briefing,	delegasi	pendidikan	Surabaya	
kemudian diajak berkeliling untuk 
melihat semua fasilitas sekolah dan 
berbagai kegiatan pembelajaran di 
semua ruangan. Di sekolah tersebut, 
kegiatan pembelajaran dimulai dari 
jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Setiap 
kelas siswanya hanya sekitar 4-6 siswa 
dengan 2-3 guru pembimbing.

 Tak hanya itu, anak-anak 
bersama para pendamping juga diajak 
melihat fasilitas olahraga indoor untuk 
bermain basket, cricket dan futsal. Kala 
itu, anak-anak terlihat sangat gembira 
ketika bermain olahraga. Sejenak 
mereka bisa melupakan rasa rindunya 
pada orang tua dan keluarga. Karena 
beberapa siswa masih sering terlihat 
nangis selama di pesawat dan juga 
saat sudah di kamar asrama, karena 
kangen berat dengan orang tua di 
tanah air. 

Di hari-hari berikutnya, mereka 
pun semakin senang mengikuti 
pelatihan ini. Mereka pun benar-benar 
belajar hidup mandiri di sekolah tua 
itu. 
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Bersiap Dimanfaatkan untuk 
Kepentingan Warga

Satu persatu aset 
Pemerintah Kota Surabaya 

kini sudah kembali. 
Keberhasilan pengembalian 

aset ini tak lepas dari 
sinergitas Pemkot Surabaya 

dengan pihak kejaksaan, 
termasuk Kejaksaan Tinggi 

(Kejati) Jawa Timur. Sejak 
2016-2019, tercatat sudah 

ada enam aset senilai Rp 
370 miliar yang berhasil 
diselamatkan oleh Kejati 

Jawa Timur dan sudah 
diserahkan kepada Pemkot 

Surabaya. 

Sinergi Pemkot-Kejati Selamatkan Aset Kota

Nilai ini belum termasuk 
aset Yayasan Kas 
Pembangunan Kota 
Surabaya dan PT Yekape 
yang baru diserahkan 
kepada Pemkot 

Surabaya. Hingga saat ini, aset yang 
sudah diperjuangkan sejak puluhan 
tahun silam ini masih diaudit dan 
diinventarisir aset-asetnya, sehingga 
nilainya belum bisa dipastikan. 
Namun, Wali Kota Risma sempat 
menyebutkan nilainya sekitar Rp 5 
triliun lebih. 

Kepala Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan Tanah Kota 
Surabaya Maria Theresia Ekawati 
Rahayu mengatakan dalam rangka 
penyelamatan aset negara, Pemkot 
Surabaya memang selalu meminta 

bantuan kepada pihak kejaksaan. 
Mulai Kejaksaan Negeri Surabaya, 
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, 
hingga Kejati Jawa Timur. Bantuan 
hukum itu pun sudah berhasil 
menyelamatkan aset pemkot di 
berbagai lokasi di Surabaya dan 
Sidoarjo. “Khusus untuk Kejati Jatim, 
kami sudah dibantu menyelematkan 
aset di enam lokasi dengan total 
luasan 140.507 meter persegi. 
Jika ditotal nilainya mencapai Rp 
370.779.225.480,” kata dia ditemui di 
ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Adapun enam lokasi itu 
adalah tanah di Kelurahan Karah yang 
dimanfaatkan oleh UNMER seluas 
37.011,49 meter persegi, tanah di 
Kelurahan Wiyung yang merupakan 
ruislagh dengan PT Grande Family 

44
AGUSTUS

- 2019 -

KOLABORASI



View seluas 2.550 meter persegi, 
tanah di Kelurahan Margorejo seluas 
5.166 meter persegi ditambah luas 
bangunan 3.437,06 meter persegi. 
Selain itu, ada pula tanah di Jalan 
Indragiri no.6 seluas 25.780 meter 
persegi, tanah di Jalan Kenari seluas 
2.050,70 meter persegi dan tanah di 
Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, 
Kabupaten Sidoarjo seluas 7 hektar. 

“Enam lokasi ini nilainya 
besar-besar, yang UNMER itu nilainya 
Rp 87 miliar, yang ruislag di Wiyung 
itu Rp 3 miliar, yang di Margorejo 
Rp 53 miliar, yang Indragiri sampai 
mencapai Rp 183 miliar. Kemudian 
yang di Jalan Kenari 17 miliar dan yang 
aset di Sidoarjo Rp 26 miliar,” tegas 
Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati 
Rahayu. 

Setelah aset-aset itu kembali 
ke ‘tangan’ Pemkot Surabaya, lalu 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
umum, seperti tanah aset di Jalan 
Indragiri dan di Jalan Kenari yang 
langsung dimanfaatkan untuk umum. 
Sedangkan aset yang ada di UNMER, 
19 ribu meter perseginya akan 
digunakan oleh UNMER dan 18 meter 
perseginya akan dipakai pemkot 
untuk membangun kolam renang. 
Sedangkan aset di Kelurahan Wiyung 
hasil ruislagh dan aset tanah yang 
ada di Kelurahan Margorejo masih 
akan disesuaikan dengan ketentuan 
pengelolaan barang milik daerah 
yang berlaku saat ini. “Nah, kalau aset 
yang ada di Sidoarjo itu kita langsung 
tindaklanjuti pengamanan aset 
seperti	sertifikasi	dan	pasang	papan	
keterangan hak milik. Mungkin nanti 
akan disewakan,” ujarnya.  

Selain itu, Yayuk juga 
menjelaskan ada beberapa aset 
yang memang sengaja meminta 
bantuan hukum ke Kejati Jawa Timur. 
Sebab, bobot permasalahan dan 
tingkat kesulitannya sangat besar. 
Bahkan, nilainya juga sangat fantastis. 
Meskipun di tangani Kejati Jawa 
Timur, tapi biasanya ketika maju ke 
persidangan mereka berkolaborasi. 
“Jadi, bukan berarti Kejaksaan Negeri 
tidak mampu, tapi dari sisi kekuatan 
personilnya juga lebih besar Kejati 
Jatim,” imbuhnya.  

Oleh karena itu, ia mengaku 
masih terus meminta bantuan 
hukum Kejati Jatim untuk melakukan 
penyelamatan aset yang lain. Saat 
ini, beberapa aset yang masih proses 
penyelidikan oleh Kejati Jatim adalah 
kolam renang brantas dan juga jalan 
tembus villa Bukit Mas. “Aset itu masih 
terus didalami dan itu besar-besar. 
Semoga segera kembali ke tangan 
pemkot,” imbuhnya.  

Sementara itu, Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini 
menyampaikan terimakasih yang 
tak terhingga kepada seluruh tim 
Kejati Jatim yang telah membantu 
menyelamatkan aset pemkot. 
Ia berjanji aset-aset yang telah 
dikembalikan itu akan dimanfaatkan 
sebaik mungkin untuk kepentingan 
masyarakat umum. “Saya sangat 
bersyukur sekali aset-aset ini bisa 
kita selamatkan. Tentunya ini sangat 
berguna sekali bagi warga Surabaya. 
Sekali lagi kami sampaikan 
terimakasih kepada tim Kejati 
Jatim,” kata Risma. 

Presiden UCLG ASPAC ini juga 
memastikan bahwa ke depannya akan 
terus meminta bantuan Kejati Jatim 
untuk menyelesaikan penyelamatan 
aset pemkot. Sebab, ia mengaku 
tidak bisa berjalan sendirian dalam 
menyelesaikan masalah ini, perlu ada 
pendampingan dan bantuan dari 
pihak kejaksaan untuk menyelamatkan 
aset negara ini. “Sekali lagi, saya atas 
nama pemerintah dan warga Kota 
Surabaya mengucapkan terimakasih 
kepada tim Kejati Jatim,” ujarnya. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
Jawa Timur Sunarta memastikan 
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan 
Kejaksaan Negeri Surabaya serta 
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 
siap mengawal setiap kasus aset 
pemerintah kota yang terancam 
hilang, baik itu sebagai tergugat 
maupun digugat. Bagi dia, bantuan 
hukum ini sudah menjadi tupoksi 
kejaksaan yang langsung berada 
di bawah perintah presiden untuk 
siap membantu dan melakukan 
pendampingan terkait aset milik 
pemerintah kota/daerah. “Silahkan 
laporkan dan kami siap mengawal 
semua proyek pemerintah yang 
mengalami masalah. Jangan ragu 
untuk berkoordinasi dengan kami,” 
tegas Sunarta.

Bagian dalan Gelora Pancasila
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Naik Kelas berkat  
Konsisten pada Kualitas 

Mariana Fitria (46) warga 
Jalan Purwodadi Gg 1 No. 67 
Kelurahan Jepara Kecamatan 
Bubutan Surabaya sebentar 

lagi menikmati hasil jerih 
payahnya. Bisnis cookiesnya 

dengan bendera Ayu Cookies, 
berhasil memikat importir 

Singapura. Hanya hitungan 
hari, produk buatannya 

bermerk, Baper Nak! bagelen 
kemungkinan besar akan 

ditemukan di Negara 
Singapura. 

Kisah Sukses Ayu Cookies Menembus Pasar Mancanegara

Ditemui Gapura di 
rumahnya, pada Senin 
(22/7), Evi – panggilan 
akrabnya, tidak dapat 
menyembunyikan 
perasaan bahagianya 

atas pencapaian ini. Meski Evi 
mewanti-wanti ke Gapura untuk 
tidak mengekspos secara berlebihan. 
“Nanti sajalah mas diberitakan kalau 
barang sudah berhasil dikirim ke sana 
(Singapura, red) karena ini masih 
dalam proses,” ungkapnya. 

Mantan karyawan desainer 
ini bercerita, kalau dua pihak sudah 
melewati kesepakatan kontrak 
pertama. Kontrak terjadi sesudah 
importir yang bersangkutan 
melakukan kunjungannya ke rumah 

produksi bagelen di Jalan Jepara. 
Kunjungan ini difasilitasi oleh Bank 
Indonesia (BI) yang kebetulan memiliki 
program dalam memajukan pelaku 
UKM untuk go international. BI pun 
memilih Ayu Cookies sebagai industri 
rumahan yang diprospek karena lolos 
kualifikasi.

Dalam kunjungan yang 
dilakukan bulan Mei 2019 lalu, Evi 
mengaku urusan produksi menjadi 
perhatian utama. Mulai dari 
penyimpanan bahan baku, proses 
baking dan pengemasan. Segala 
sesuatu di dalamnya juga tidak 
luput dari perhatian, utamanya soal 
kebersihan. Bahkan poin terakhir inilah 
yang menjadi pertimbangan importir 
dengan persetujuan kontrak. 
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Meski rumahnya tidak cukup 
besar, Evi cermat memanfaatkan 
ruang untuk produksi dengan 
memperhatikan prinsip utama 
untuk tidak mencampurkan proses 
produksi usahanya dengan urusan 
non produksi seperti dapur untuk 
memasak makanan sehari-hari. 
“Mereka bilang, meski produksi saya 
sederhana, tapi dinilai sudah benar. 
Intinya tidak mencampur dapur 
produksi bagelen dengan produksi 
makanan rumah sehari-hari,” ujarnya. 

Evi juga konsisten dengan 
urusan kebersihan yang selalu 
diwanti-wanti kepada 4 karyawannya. 
Sebelum proses produksi dilakukan, 
kegiatan menyapu dan mengepel 
lantai sudah menjadi kewajiban. 
Rutinitas ini demi menjamin kondisi 
ruangan tetap bersih.

Sejatinya, produk Ayu Cookies 
sejak dulu menarik perhatian publik. 
Mulai dari bagelen Baper Nak!, sus 
kering susuke, cheese stik, sambal 
goreng, pangsit abon, serundeng 
kremes, dan beragam jenis kue 
kering lainnya. Produk Ayu Cookies 
masuk dalam jajaran produk UKM di 
Pahlawan Ekonomi Surabaya yang 
berhasil menarik perhatian Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, Wali 
Kota Perempuan pertama di Surabaya 
ini kepincut dengan serundeng 
kremesnya berkat rasanya yang enak.

Sementara dalam urusan 
membuat produk, Evi memang 
konsisten dengan kualitas. Ia mengaku 
berproses dalam meningkatkan 
kualitas produk cukup lama. Ibu 
dengan 1 putri dan 2 putra ini telah 
mengganti beragam merk minyak 
goreng karena beberapa pemakaian 
minyak goreng yang tidak cocok akan 
muncul masalah. Mulai aroma tidak 
sedap (tengik) sampai dari segi rasa. 
Akhirnya, Evi mengganti minyak yang 
benar-benar cocok antara kualitas dan 
beban cost produksi. “Misal urusan 
minyak goreng saja, saya sudah 
mengenal rasa dalam pemakaian 
beragam merk. Belum lagi tepung, 
telur maupun cara mengolahnya. 
Semua akan berpengaruh,” urainya.

Dalam menjalankan bisnis 
rumahan, Evi tentu tergoda untuk 
mendapatkan keuntungan yang 

lebih. Banyak kawan-kawannya 
yang sekaligus pengusaha makanan 
meminta dirinya agar mengganti 
bahan baku yang lebih murah, demi 
keuntungan yang berlipat ganda. 
Namun, Evi memilih bertahan dengan 
memilih bahan yang baik karena 
yakin dengan penempatan kelas 
produknya di pasaran. Biarpun harga 
jual produksi cukup tinggi dibanding 
dengan produk sejenis merk lain.

Contohnya saat membuat 
bagelen, ia selalu memakai bahan 
roti yang fresh. Bukan roti basi 
atau kedaluwarsa yang masih layak 
makan lalu dipanggang menjadi 
bagelen. Cara ini, kata Dia, berhasil 
menciptakan rasa yang baik sehingga 
secara otomatis bisa meyakinkan 
konsumen dengan produk buatannya.

Selain soal bahan, Evi 
mengaku terlibat langsung dalam 
memastikan rasa hasil produksi. 
Menurutnya, daris ekian banyak 
produk yang dibuat, produk 
yang dirasa paling rumit adalah 
serundeng. Meski kelapa beratnya 
sama, tapi besar kecilnya ukuran 
akan mempengaruhi rasa. Bahkan, 
sekalipun bumbu yang dipakai juga 
sesuai dengan takaran yang pas. 
Alhasil, Evi terlibat langsung dalam 
mengetes rasa untuk memastikan 
apakah sudah pas atau belum. 

Sejak bergabung dalam 
Pahlawan Ekonomi, Evi mengaku 
mendapatkan banyak perhatian dalam 
peningkatan kualitas produk seperti 
kemasan yang layak dan sesuai. 
Hasil kolaborasi dengan desainer, Evi 
pun terus konsisten menggunakan 
kemasan plastik kedap udara lalu 
dibungkus dengan kemasan karton 
untuk mempertahankan tekstur 
produk supaya tetap aman dari 
goncangan. “Kalau yang dikirim ke 
Singapura, nanti dikemasan kartonnya 
akan dicantumkan terjemahan Bahasa 
Inggris dari informasi produk,” jelas Evi.

Peraih gelar The Best of 
the best kategori home industry 
Pahlawan Ekonomi 2017 ini juga 
sukses mencetak kemasan kardus 
besar yang nantinya digunakan untuk 
membungkus produk Baper Nak ! 
yang akan dikirim ke Singapura dalam 
waktu dekat. and
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Dulu Dicela 
Kini Membina 

Hampir sebagian besar 
Warga Kota Surabaya 

tentu sudah mendengar 
Kampung Lawas Maspati RT 
3 RW 6 Kelurahan Bubutan, 
Kecamatan Bubutan. Potret 

kampung lawas yang dulunya 
terkesan kumuh kini disulap 

menjadi kawasan hijau berkat 
tangan dingin dari salah 

satu warganya, Ismuninggar 
Wulandari (60). 

Inspirasi Ismuninggar, Fasilitator Lingkungan 

Dalam proses mewujudkan 
Kampung Lawas Maspati 
yang asri, bersih dan 
sehat, Ismuninggar 
– sapaan akrabnya 
tidak bekerja sendiri. Ia 

dibantu oleh Suyatno dan Mudalipa. 
Bersama keduanya, Kampung 
Lawas Maspati hadir untuk bangkit 
sekaligus mengingatkan warga sekitar 
bahwa lokasi tempat mereka tinggal 
merupakan saksi bisu kisah heroik 
Arek-Arek Suroboyo saat melawan 
penjajah. 

Sejak tahun 2014 - hingga 
sekarang Ismuninggar menjabat 
Kordinator Wilayah (Korwil) 
Pusat fasilitator lingkungan serta 
pendamping warga tingkat RT untuk 
mewujudkan lingkungan yang bersih 
dan sehat. Bahkan, berkat ketelatenan 
serta kegigihannya menciptakan 
lingkungan bersih dan sehat membuat 
dirinya dipercaya mengayomi 
beberapa kecamatan diantaranya, 
Kecamatan Bubutan, Genteng, 
Tegalsari dan Simokerto. 
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Ismuninggar mengisahkan 
proses yang teramat sulit diawal 
masa ketika menjadi fasilitator 
kelurahan. Awalnya sebagai kader 
posyandu yang dituntut peduli 
dengan lingkungan, kemudian 
Ismuninggar sedikit memberanikan 
diri untuk menunjukkan cerminan 
sebagai seorang perempuan yang 
juga menaruh perhatian terhadap 
masalah sampah. “Saya memungut 
sampah satu-satu. Lalu apa kata 
tetangga saya? mereka mencela dan 
merendahkan. Seolah-olah perbuatan 
saya kotor dan tidak ada manfaatnya,” 
kenang Ismuninggar kepada Gapura 
pada Kamis, (18/7/2019). 

Kendati demikian, niat 
serta tekad yang besar menjadikan 
Kampung Lawas Maspati menjadi 
lebih sehat dan hijau, membuat 
ia terus melakukan aksinya secara 
berulang dengan membersihkan 
sampah lalu mendirikan bank sampah 
bahkan koperasi di tahun 2012. Khusus 
pembuatan bank sampah, ia mengaku 
prosesnya sama seperti bank sampah 
pada umumnya. Masyarakat bisa 
menyetor sampah tidak terurai 
dengan jumlah yang tidak ditentukan. 
“Ini sebagai motivasi masyarakat untuk 
memilah sampah dan mengolahnya 
kembali sebagai bahan daur ulang,” 
terangnya.  

Agar alur bank sampah 
terkoordinir dengan baik, Ismuninggar 
melakukan pencatatan pada 
pembukuan setiap barang yang 
masuk. Dari sampah, ada pemasukan 
berupa uang yang kemudian 
dimanfaatkan untuk kegiatan produktif 
salah satunya membeli tanaman hias. 
“Akhirnya, gang yang dulunya gersang 

perlahan-lahan kini mulai terlihat asri,” 
imbuhnya. 

Kesetiaan serta komitmen 
menciptakan lingkungan yang hijau 
ditambah dukungan dari banyak 
warga, membuat Kampung Lawas 
Maspati memberanikan diri untuk 
unjuk gigi dengan mengikuti lomba 
Merdeka Dari Sampah (MDS) 
tahun 2014. Kegiatan MDS sendiri 
digagas oleh Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini untuk membudayakan 
warganya agar peduli dengan 
lingkungan. 

Gayung pun bersambut, 
Ismuninggar mengajak Suyatno dan 
Mudalipa untuk ikut dalam kegiatan 
MDS. Dengan segala persiapan yang 
sudah dilakukan secara matang serta 
wujud nyata kampung yang bersih, 
akhirnya Kampung Lawas Maspati 
berhasil meraih juara kedua kategori 
penghijauan. “Capaian ini tentu 
bukan hasil yang mengecewakan 
untuk membuktikan bahwa kampung 
ini sejajar dengan kampung 
lain di surabaya yang lebih dulu 
menggalakkan program lingkungan 
hijau dan bebas dari sampah,” tutur 
Ismuninggar. 

Awalan manis kala sukses 
meraih juara pada kegiatan MDS 
membuat Ismuninggar beserta 
warga Kampung Lawas Maspati 
melebarkan sayap dengan mengikuti 
Lomba Kampung Lalu Lintas yang 
digelar pihak kepolisian. Lomba ini 
mengkolaborasikan unsur ketertiban 
dan keselamatan berkendara bagi 
warganya. Selamat, kampung ini 
kembali menorehkan prestasi dengan 
meraih juara 1. “Sebuah gelar yang 

membuat warga semakin peduli dan 
semangat untuk terus menata diri,” 
tegasnya.  

Lebih lanjut, Kampung Lawas 
Maspati kembali mengikuti lomba 
bergengsi bernama Surabaya Green 
and Clean tahun 2014. Sebuah 
program lingkungan yang digagas 
pemkot dengan dukungan dari 
sejumlah pihak swasta. Dewi fortuna 
kembali berpihak pada kampung sarat 
akan sejarah ini. Gelar sebagai peserta 
terbaik berhasil diraih sekaligus 
menasbihkan diri sebagai kampung 
yang benar-benar peduli lingkungan. 
“Disini akhirnya saya punya kepuasan 
dalam hati karena berhasil membina 
warga untuk cinta terhadap 
lingkungan,” ungkap Ismuninggar. 

Ismuningga merupakan satu 
diantara sosok peduli lingkungan 
yang berkontribusi besar terhadap 
perubahan lingkungan di Surabaya. 
Di Kota Pahlawan, Ismuninggar 
berjajar dengan kordinator wilayah 
lain berjumlah 5 orang untuk 
mendampingi semua kecamatan di 
Surabaya. (and). 
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AREK-AREK

Bangkit dari “Mati Suri”
Menuju Produktivitas

Kekhawatiran dan rasa minder sempat 
dirasakan Ketua Karang Taruna Kecamatan 

Kenjeran Kota Surabaya, Achmad Ridwan 
Kusumo Pranoto (25) kala mengikuti 

Jambore Purna Prakarya Muda Indonesia 
2019 pada 21-23 Juni 2019 di Gelanggang 

Remaja Surabaya. Namun, pemikiran 
negatif itu hanyalah ilusi belaka karena 

pada kenyataannya, Karang Taruna 
Kecamatan Kenjeran berhasil mengalahkan 
27 karang taruna se-surabaya dan meraih 

juara 1 Jambore yang diadakan Dinas 
Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota 

Surabaya. 

Mengenal Karang Taruna Kenjeran, Juara 1 Jambore Pemuda Kota  

Kekhawatiran dan rasa minder yang dirasakan 
Ridwan – sapaan akrabnya disebabkan stan milik 
Karang Taruna Kecamatan Wonokromo kelewat 
mentereng dibandingkan peserta lain. Belum lagi, 
stan yang dibangun organisasinya terbilang ala 
kadarnya. Hanya ada meja, kursi dan sejumlah 

produk hasil karya anggota seperti snack dan produk 
olahan minyak jelantah berupa sabun dan biodiesel. “Saya 
minder sekali karena dana pembangunan stan kami hanya 
500 ribu rupiah saja. Sementara kandidat lain stannya wah. 
Punya suntikan dana besar dari kecamatan,” ungkap Ridwan 
kepada Gapura, pada Rabu (17/7/2019).

Namun pada saat pengumuman, sambung 
Ridwan, Karang Taruna Kenjeran meraih juara pertama, 
mengalahkan 27 karang taruna se-Surabaya. Sedangkan 
juara kedua diraih Karang Taruna Kecamatan Sukolilo dan 
tempat ketiga diperoleh Karang Taruna Bulak. “Alhamdulillah 
ternyata kami bisa juara, meski awalnya sempat minder 
dengan peserta lain,” imbuhnya. 

Ridwan mengaku, keberhasilan ini dapat diraih 
berkat persiapan timnya yang (mayoritas dihuni anak 
sekolah SMA/SMK) secara intensif menjelang kompetisi. 
Latihan dilakukan selama 2 minggu dan totalitas mulai 
latihan drama, menari sampai public speaking. 
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Meski label juara telah 
diraih, Ridwan bersama kawan-
kawannya tidak jumawa. Justru, 
mantan Duta Pemuda Indonesia 
2017 ini mengingatkan bahwa 
eksistensi karang taruna bukan soal 
kemenangan dari setiap perlombaan 
yang ada. Melainkan, bagaimana 
menjaga anggota di dalamnya untuk 
peduli dan memikirkan kelangsungan 
organisasi, agar bisa bangkit dan 
berguna bagi lingkungannya. 

Pasalnya, sebelum mencicipi 
juara 1, Ridwan mengaku organisasi 
yang digelutinya saat ini sempat 
mengalami kondisi mati suri. Melihat 
hal itu, ia pun memutuskan bergabung 
untuk menghidupkan kembali 
organisasi yang seperti kata pepatah, 
hidup segan mati tak mau. Dibutuhkan 
kerja keras untuk bagaimana merekrut 
keanggotaan, mengisi kegiatan yang 
produktif dan bermanfaat. “Awalnya 
banyak anggota yang tidak aktif dari 
pada yang aktif, bahkan yang aktif bisa 
dihitung jumlahnya,” kenangnya. 

Alasan lain tidak aktifnya 
anggota karang taruna di wilayahnya 
karena sebagian besar anggota 
berasal dari kalangan pencari kerja 
dan anak sekolah yang juga terlibat 
dalam organisasi di sekolahnya. 
Idealisme anak sekolah ketika 
berorganisasi kadangkala menjadi 
bahan perdebatan yang cukup 
menyulitkan dalam mengambil setiap 
keputusan organisasi. Sementara 
anggota dari kalangan pencari kerja, 
lebih banyak disibukkan untuk mencari 
pekerjaan daripada berorganisasi. 
“Misal kalau kami ada event seperti 
parade budaya, anggota yang tidak 
aktif mendadak aktif. Antusiasme 
langsung kelihatan,” ujar Ridwan.

Disampaikan Ridwan, dalam 
acara Jambore ini, selain menampilkan 
kreasi stan, masing-masing peserta 
juga mendapatkan kesempatan 
unjuk kebolehan di hadapan dewan 
juri. Karang Taruna Kenjeran sendiri 
menampilkan pertunjukan seni drama 
yang diperankan oleh Aprilia Tri 
Mahalani (18) Pethy Asmara Handayani 
(17), Agil Hadi Prasetyo (17), dan 
Abdullah Zubairi Rohman (17) bertema 
lakon keseharian nelayan di pesisir 
Pantai Kenjeran. Uniknya, selama 
pertunjukan mereka menggunakan 
dialek khas suroboyoan. 

Dibagian akhir drama, 
keempatnya juga menampilkan tarian 
modern. Padahal, lanjut Ridwan, 
anggotanya masih mengenakan 
kostum ala nelayan, seperti kaos 
oblong, sarung yang diikatkan di 
pundak, serta bercaping. Namun, 
siapa sangka pertunjukan dari Karang 
Taruna Kenjeran mendapatkan 
perhatian dari juri. “Sebenarnya tidak 
hanya soal drama, tapi kami juga 
memang all out dalam jambore,” jelas 
Ridwan.

Pemuda asal Kelurahan Bulak 
Banteng ini menuturkan bahwa semua 
anggota yang berkompetisi dalam 
jambore juga aktif dalam melayani. 
Semangat melayani harus ditunjukkan 
sehingga ada kesan maksimal yang 
dimunculkan ketika ada pengunjung 
yang mampir ke stan Kenjeran. “Hal ini 
dilakukan supaya timnya bisa menarik 
dan memberikan kesan positif bagi 
pengunjung maupun dewan juri,” 
imbuhnya. 

Lebih lanjut, Karang 
Taruna Kenjeran juga memiliki dua 
konsentrasi kegiatan yaitu ekonomi 
dan budaya yang terbilang 
berjalan berkesinambungan. 
Untuk kegiatan ekonomi, 
karang taruna membentuk 
Selasar Karya 
Corporation yang di 
dipusatkan di Kalilom 
Lor Gang 1 No 67. Fokus 
unit perekonomian ini 
untuk melakukan kegiatan 
usaha seperti pelatihan sablon, dan 
pengolahan minyak jelantah yang 
diubah menjadi sabun dan biodiesel. 
Sementara untuk budaya, para 
anggota juga mengajarkan seni tari 

atau drama kepada anak sekolah. 
“Untuk kegiatan perekonomian 
berhasil menembus omset 2,5 juta per 
bulan,” ujarnya. 

Kerja keras yang selama ini 
dilakukan Ridwan bersama kawan-
kawannya telah membuahkan hasil. 
Kini, ia dan kawan-kawannya dirasa 
mampu menginsiprasi banyak 
pemuda-pemudi di Kota Pahlawan. 
Dengan demikian, ia pun menitipkan 
pesan kepada semua pemuda 
Surabaya agar berani berkarya dan 
beraksi. Sebab baginya, satu aksi 
akan berharga untuk seribu pemuda 
sesudahnya. 
(and).  

Achmad Ridwan Kusumo 
Pranoto, Ketua Karang Taruna 

Kecamatan Kenjeran
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Melaju Kencang 
di Lintasan Balap

Jika rekreasi diterjemahkan secara luas sebagai upaya menghilangkan 
penat maka berolahraga bisa jadi salah satu caranya. Untuk itu, 

Pemerintah Kota menyediakan berbagai fasilitas olahraga bagi warganya 
termasuk yang tak biasa, Sirkuit balap berstandar internasional di komplek 

Gelora Bung Tomo
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Sirkuit balap ini memiliki dua 
lintasan yaitu lintasan drag 
race (lurus) dan lintasan race 
biasa (lintasan memutar). 
Awal pembangunan sirkuit 
dimulai pada tahun 2016 

untuk yang drag race yang kemudian 
dilanjutkan ke pembangunan 
tahap kedua di tahun 2017 untuk 
melanjutkan lintasan memutar. 
Panjang tempuh lintasan dari sirkuit 
saat ini sekitar lima kilometer.

Sudah banyak event 
perlombaan balap yang dilaksanakan 
di Sirkuit Balap Gelora Bung Tomo 
ini, salah satunya yaitu pada 26-28 
Juli lalu diadakannya Piala Walikota 
di kategori drag race. Acara tersebut 
merupakan acara nasional yang 
dihadiri oleh orang-orang dari 
berbagai daerah, salah satunya adalah 
Naufal. Ia mengatakan adanya fasilitas 
sirkuit yang ada di Surabaya menjadi 
salah satu wadah bagi para pembalap 
baik yang pemula maupun yang 
profesional untuk melakukan latihan 
ataupun berkompetisi.

“Saya rasa buat para pemula 
ini bagus untuk ajang mereka bisa 
berkembang dengan latihan disini, 
biar bisa berkompetisi ajang-ajang 
yang ada di luar  nantinya. Apalagi 
saya juga suka nonton balap ini 
ya lumayan jadi salah satu hiburan 
tersendiri,” katanya (26/7).

Ia juga mengatakan kalau 
jarang sekali ada sirkuit balap seperti 
ini di kota lain. Adapun beberapa 
sirkuit lain yang ada di Indonesia yaitu 
Sirkuit Sentul, Sirkuit BSD city, dan 
Sirkuit	batulicin	untuk	offroad.

“Kalau saya dengar dari 
teman saya yang ikut lomba 

lintasannya sangat baik dan 
memadai sekali. Apalagi jika terus 
dilakukan pengembangan, siapa tau 
kedepannya bisa ada ajang-ajang 
seperti ini lagi bahkan sampai bisa 
di pakai ajang internasional,” tutur 
Naufal.

Kepala Dispora Surabaya, 
Afghani Wardana, menjelaskan 
kalau pembangunan dari sirkuit 
balap ini merupakan inisiasi dari Wali 
Kota Risma yang mana ingin ada 
pengurangan jumlah balapan liar di 
jalanan umum.

“Ya jadi sebagai wadah buat 
anak-anak surabaya sendiri yang suka 
balapan, daripada balapan liar dijalan 
kan bisa membahayakan orang lain 
bahaya, jadi lebih baik di sirkuit saja,” 
ucap Afghani (18/7).

Kepala Dispora ini mengatakan 
akan ada beberapa pembenahan 
di dalam sirkuit tersebut pada 
pembangunan tahap ketiga. 
Penambahan yang akan dikerjakan 
diantaranya adalah tribun penonton 
dan paddock yaitu tempat untuk 
parkir dan menyetel kendaraan 
pembalap.

“Pembangunan dari sirkuit 
ini bertahap, insyaallah juga akan 
diperpanjang lagi hingga sisi utara 
mendekati jalan baru sehingga 
bertambah panjang lagi,” ujarnya.

Kemudian Afghani lanjut 
menjelaskan jika dalam pemakaian 
dari sirkuit perlu menggunakan 
perlengkapan yang sesuai dengan 
standar operasional keamanan yang 
mana guna mencegah terjadinya 
hal-hal yang tidak diinginkan saat 
menggunakan lintasan balap.

“Ada SOP nya, seperti harus 
menggunakan helm yang berstandart, 
sarung tangan, lalu pakaian yang 
sesuai agar aman dan pengaman 
lainnya seperti dekker juga sepatu,” 
tuturnya.

Sama dengan fasilitas lainnya 
Sirkuit balap ini dapat digunakan 
oleh semua warga Surabaya tanpa 
dipungut biaya, hal tersebut langsung 
diucapkan oleh Afghani.

“Kalau mau pinjamnya tinggal 
datang ke Siola lantai 1, ada loketnya 
Dispora. Nanti sama petugas dicarikan 
jadwal yang kosong untuk dipakai,” 
ujarnya.

Menurut Afghani, banyaknya 
fasilitas olahraga yang ada di 
Surabaya mulai dari lapangan futsal, 
stadion sepakbola, hingga sirkuit 
balap, bukan hanya sebagai tempat 
olahraga semata tapi mampu menjadi 
tempat bagi warga untuk mencari 
hiburan dan rekreasi bersama teman 
maupun keluarga. Ia juga menjelaskan 
kalau dari adanya fasilitas olahraga 
beragam mampu mendatangkan 
berbagai dampak lain salah satunya 
dalam sektor ekonomi dan pariwisata.

“Jadi ada dampak lain ketika 
ada event, pertandingan atau 
kompetisi selain sebagai wisata 
bagi para penontonnya, juga ada 
nyerempet ke hal-hal yang lain seperti 
hotel-hotel jadi ramai, kemudian 
rumah makan di sekitar tempat 
pertandingan ramai. Ya ada dampak 
lain yang hubungannya bahkan bukan 
tentang olahraga,” pungkas Afghani. 
[ARB]
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Apresiasi Kinerja Kader Lewat 
Jambore PKK 2019

Pada 16 Juli lalu, kantor 
PKK Kota Surabaya tampak 

sangat ramai. Ibu-ibu dan 
bapak-bapak tampak sibuk 

sedang mempersiapkan 
diri untuk sebuah acara. 

Panggung sudah disiapkan, 
kursi sudah tertata. Para 

kader juga berseragam 
batik PKK dengan rapi. 

Ternyata, Jambore PKK 2019 
digelar pada hari itu.

Jambore PKK adalah suatu 
program dari PKK Pusat, 
namun pelaksanaannya 
diserahkan pada masing-
masing TP PKK tiap daerah. 
Di sini tujuannya adalah 

menghibur para kader PKK.

“Dalam rangka Hari Kesatuan 
Gerak PKK ke 47, saya ingin 
memberikan apresiasi untuk para 
kader yang sudah bekerja selama 
setahun ini,” ujar Siti Nuriya Zam 
Zam Sigit selaku ketua TP PKK Kota 
Surabaya. Bekerja disini diartikan taat 

menjalankan program-program PKK 
baik dari pusat maupun dari kota.  
Ketua TP PKK Kota Surabaya sangat 
menghargai kerja keras para kadernya, 
itulah mengapa pada jambore kali 
ini akan diserahkan penghargaan 
kepada 31 kader dari 31 kecamatan. 
Penghargaan ini diberikan kepada 
kader yang sudah mengabdikan 
dirinya di PKK selama 20 tahun lebih 
tanpa putus. Mereka diberikan piagam 
penghargaan dan cinderamata 
langsung oleh Ketua TP PKK Kota 
Surabaya. 
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Serangkaian acara sudah 
disiapkan oleh TP PKK Kota Surabaya. 
Mengawali acara, tentunya dengan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dan Mars PKK. Setelah itu, sambutan 
diberikan oleh Ketua TP PKK Kota 
Surabaya. Kemudian diikuti oleh 
sambutan dari Ketua TP PKK 
Provinsi Jawa Timur yang diwakili 
oleh Wakil Ketua II TP PKK Provinsi 
Jawa Timur. Sambutan ini sekaligus 
membuka acara jambore ini secara 
resmi. Tak lupa juga sambutan 
Walikota Surabaya yang diwakili oleh 
Kepala Bidang Dinas Pengendalian 
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP5A) 
Kota Surabaya. Rangkaian acara 
pembukaan ditutup oleh doa yang 
dibacakan oleh Wakil Ketua I TP PKK 
Kota Surabaya.

Setelah pembukaan, barulah 
berbagai acara perlombaan dimulai. 
Terdapat 3 lomba yang diadakan, 
yakni Pesan Berantai, Merias Wajah 
dari Belakang dan Menghias 
Tumpeng. 

Pesan Berantai sendiri diikuti 
oleh Ketua TP PKK tiap kecamatan dan 
5 orang perwakilannya. Ketua TP PKK 
tiap kecamatan nantinya akan menjadi 
pemimpin tim. 

Lomba Meriah Wajah dari 
Belakang mengharuskan pesertanya 
mendandani rekannya dari belakang, 
sehingga tak sedikit yang hasilnya 
mengundang gelak tawa dari 
penonton. 

Untuk lomba 
Menghias Tumpeng, 
setiap tim, 
yang 
terdiri 
dari 

ketua PKK kelurahan dan kader, 
diberi kesempatan untuk membawa 
berbagai macam kue tradisional 
pilihannya untuk kemudian ditata 
secantik mungkin. Syaratnya, jumlah 
uang yang dikeluarkan untuk 
membuat tumbeng tersebut tidak 
boleh lebih dari Rp100.000.  Kerapian, 
kebersihan dan harga sesuai dengan 
hasil atau tidak adalah tolak ukur bagi 
para juri saat menilai tumpeng.

Tentunya, ada lomba ada pula 
hadiahnya. Untuk setiap perlombaan, 
akan dipilih 6 pemenang yang 
terdiri dari Juara 1 hingga 3 dan 
juara harapan 1 hingga 3. Tak hanya 
mendapatkan piagam penghargaan 
saja, para pemenang juga akan 
mendapatkan hadiah uang tunai. 

Acara ini berhasil digelar 
bekerja sama  dengan The Global 
Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 
dan Indofood. Keduanya selama ini 
aktif menjadi mitra PKK Kota Surabaya 
dalam menjalankan berbagai 
program, terutama kesehatan ibu dan 
anaknya. GAIN sendiri turut membuka 
stand untuk mempromosikan lebih 
lanjut program-programnya, sehingga 
tidak diketahui oleh kader PKK saja, 
namun oleh semua yang datang ke 
acara tersebut. “Di sini ada modul-
modul yang dapat dilihat oleh 
pengunjung, kemudian juga ada tim 
kami yang membantu menjelaskan isi 
modul tersebut,” ujar Jalil, selaku GAIN 
District Coordinator Kota Surabaya. 

Tak hanya GAIN saja, berbagai 
stand juga dapat ditemui 

di acara ini. Buah-buahan, berbagai 
makanan, minuman hingga produk 
kecantikan juga tersedia. 

Acara jambore ini mendapat 
respon positif dari para peserta dan 
tamu undangan. “Acaranya ramai, 
ibu-ibunya juga lucu-lucu kalau sudah 
berkumpul begini,” ujar Berlian Beatrix 
selaku ketua TP PKK Kecamatan 
Wonocolo. 

Pada jambore kali ini, ia 
mengikuti lomba Pesan Berantai. 
Ini merupakan kedua kalinya bagi 
Berlian mengikuti Jambore PKK. 
Berlian merasa acara ini baik untuk 

mengapresiasi kinerja para 
kader PKK selama ini. “Untuk 

ke depannya, saya berharap 
untuk ditambahkan 

pendingin, seperti kipas 
angin atau AC ya, karena 
di sini kadernya banyak 
yang sudah sepuh,” 
tambahnya. Mengingat 
udara Surabaya yang 
cenderung panas, 
dengan adanya 
fasilitas pendingin 
udara, harapannya 
para kader, terutama 

yang sudah lanjut 
usia, dapat mengikuti 
rangkaian acara lebih 
nyaman. (ANA)
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Merawat Ekspresi Kegembiraan 

Mempertahankan Spirit Perjuangan  
Setiap Bulan Agustus, hampir 

sebagian besar wilayah di 
Indonesia sibuk menyiapkan 
kegiatan dalam menyambut 
hari kemerdekaan. Aktivitas 

menjual pernak-pernik seperti 
bendera, bambu kemudian 
menghias kampung hingga 
mengadakan lomba-lomba 

khas “17 Agustusan” menjadi 
pemandangan umum di 

setiap sudut kampung dan 
jalan. 

Napak Tilas Perayaan Hari Kemerdekaan

Namun, tradisi semacam 
ini tidak ujug-ujug 
muncul begitu saja, 
melainkan ada 
perjalanan panjang 
yang kemudian 

dipertahankan generasi penerus 
sebagai tanda untuk mengingat 
sekaligus mempertahankan spirit 
perjuangan dan gotong royong para 
pejuang hingga mampu melepaskan 
diri dari belenggu para penjajah. 

Dosen Sejarah di Universitas 
Negeri (UNESA) Surabaya, Sri Mastuti 
mengatakan, perayaan terkait hari 
kemerdekaan Indonesia sebenarnya 

dimulai sejak tahun 1950. Alasannya 
karena di tahun tersebut, Indonesia 
yang sebelumnya sempat berbentuk 
negara serikat atau Republik Indonesia 
Serikat (RIS) kembali menjadi negara 
kesatuan sekaligus menjadikan 
Indonesia sebagai negara yang 
merdeka dari tangan penjajah.

“Jadi pada saat itulah kita 
bisa merayakan kemerdekaan sesuai 
dengan keinginan kita. Tidak hanya 
upacara saja, tapi juga perayaan 
sederhana seperti perlombaan antar 
kampung ataupun selametan,” jelas 
Mastuti kepada Gapura pada Rabu, 
(17/7/2019).
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Kendati demikian, Mastuti 
menuturkan jika kemeriahan perayaan 
terkait 17 agustus sendiri sempat 
vakum dan bahkan mati suri sekitar 
tahun 1965 hingga 1967 akibat tragedi 
Gerakan 30 September (G/30S/PKI). 
“Karena kondisi keamanan, maka 
peristiwa 65 itu traumanya sangat luar 
biasa sehingga ketika akan melakukan 
ini itu masih banyak keragu-raguan di 
masyarakat,” tuturnya.

Pasca tumbangnya rezim 
orde baru, lanjut Mastuti, muncul 
reformasi yang kemudian memberi 
rongga nafas segar bagi masyarakat 
Indonesia sampai saat ini. Tidak hanya 
sistem pemerintahan yang berubah, 
tetapi peringatan kemerdekaan yang 
dulunya hanya sebatas selametan dan 
lomba-lomba dibuat lebih bervariasi. 
Peringatan HUT RI itu dibumbuhi 
dengan tema-tema tertentu di 
setiap tahunnya, yang kemudian di 
adopsi hinga saat ini. “Kalau jaman 

orba awal-awal itu 
temanya lebih ke 

arah stabilitas 
nasional 
yang mana 
hal tersebut 
dilakukan untuk 

penguatan 
nasionalisme 

di masyarakat,” 
ujarnya.

Akan tetapi, 
lanjut Mastuti, di awal 

masa reformasi 
tahun 1998, 

peringatan 

hari kemerdekaan tidak memiliki tema 
tertentu dan perayaannya pun tidak 
seberapa meriah seperti saat orde 
baru. Sebab, lanjutnya, pada masa itu, 
kondisi kestabilan negeri dari sektor 
perekonomian sedang anjlok. “Tapi 
justru setelah peristiwa itu, entah 
bagaimana mulai muncul perayaan 
hari kemerdekaan dengan model yang 
beragam dan kemudian nasionalme 
muncul karena rasa kepedulian 
mereka terhadap kondisi Indonesia 
saat itu,” jelasnya.

Dari masa ke masa, 
perayaan kemerdekaan tumbuh 
dan berkembang menjadi sesuatu 
yang autentik bagi bangsa Indonesia 
salah satunya perlombaan yang 
selalu diadakan di setiap kampung 
baik sebelum 17 Agustus maupun 
sesudahnya. 

Di Kota Surabaya sendiri, 
antusiasme warga Kota Pahlawan 
dalam menyambut tanggal 17 
Agustus ini dapat dijumpai di setiap 
sudut-sudut kampung. Berbagai 
macam agenda untuk memperingati 
perjuangan para pahlawan dikemas 
ke dalam berbagai macam bentuk 
perlombaan kemudian dilanjutkan 
pada malam sebelum tanggal 17 yakni 
tasyakuran di setiap kampung.

Disampaikan Mastuti, 
beberapa budayawan dan ahli 
sejarah beranggapan bahwa setiap 
perlombaan memiliki makna di 
dalamnya seperti lomba balap 
karung yang mengingatkan Warga 
Indonesia ketika dijajah Negara 

Jepang. Bagaimana potret masyarakat 
Indonesia begitu miskin hingga 
pakaiannya diganti dengan karung 
goni. Lalu, lomba makan kerupuk 
yang menunjukkan kesederhanaan 
dan ketidakmampuan masyarakat 
di masa dahulu. Adapun lomba 
tarik tambang yang mengambarkan 
tentang gotong royong dan persatuan 
dalam mencapai kemenangan. 

Terakhir lomba panjat pinang 
yang merupakan tradisi masyarakat 
Betawi pada masa dulu dan 
dipopulerkan melalui perlombaan “17 
agustusan”. “Selain itu, lomba yang 
diadakan ini sebenarnya juga menjadi 
representasi dari kemerdekaan 
dan suka cita masyarakat sendiri,” 
sambungnya.

Di masa sekarang ini, kata 
Mastuti, perayaan memperingati hari 
lahirnya Bangsa Indonesia harus tetap 
dijaga eksistensinya. Pasalnya, lomba 
makan kerupuk, balap karung dan 
panjat pinang telah menjadi kearifan 
lokal dan sudah menjadi bagian dari 
perjalanan bangsa Indonesia. 

“Tapi kembali lagi ke 
masyarakatnya masing-masing, kalau 
dibilang perlu apa enggak orang 
pasti bilang perlu, tapi harus ada 
pemaknaan kembali terkait lomba 
tersebut di dalam masyarakat. Di 
lain sisi, hal ini turut menggugah 
aktivitas masyarakat kampung, seperti 
kumpul bareng sehingga pemaknaan 
perayaan tersebut lebih terasa 
guyub dan rukun,” pungkas 
Mastuti. (alf ). 
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Mewujudkan Kehidupan Berkualitas
di Kampung Sehat

Kampung Pagesangan RT 01/RW 01, 
Kota Surabaya berhasil menciptakan 

lingkungan yang bersih, asri dan sehat. 
Membudidayakan tanaman maupun 

menyulap barang yang diangap usang 
menjadi sesuatu yang bermanfaat sukses 
diterapkan. Keberhasilan ini diraih berkat 

kesadaran secara utuh dari warganya, 
mengingat kondisi lingkungan di dunia saat 

ini sangat mengancam keberlangsungan 
hidup umat manusia.

Selepas melintasi bawah gapura kampung berjuluk 
Kampung Sehat ini, sejenak kita meninggalkan 
hiruk pikuk keramaian di Kota Surabaya. 
Banyaknya tumbuhan hijau yang memanjakan 
mata di sepanjang kampung. Belum lagi goresan 
warna-warni dan tulisan-tulisan yang berada di 

sekeliling dinding kampung semakin menambah kesan 
cantik bagi setiap orang yang melintas. 

Ketua RW 01 Suyatno mengatakan, kalau ada 
beberapa indikator yang menjadikan kampung ini menjadi 
juara dan menyabet gelar kampung sehat, diantaranya 
penutupan selokan, pemeriksaan dari bumantik (Ibu 
Pemantau Jentik) yang rutin dilakukan serta penghijauan 
yang tertata. “Untuk membersihkan selokan juga rutin 
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sebulan sekali di minggu pertama,” 
ujar Suyatno kepada Gapura pada 
Senin, (15/7/2019).

Selain hal-hal mendasar 
tersebut, Suyatno menjelaskan 
terdapat penyuluhan dan pembinaan 
kesehatan bagi para warganya 
seperti pemeriksaan rutin bagi 
lansia seminggu sekali, lalu bakti 
sosial setiap dua minggu sekali yang 
mana kegiatan tersebut dibantu 
oleh puskesmas. Bukan hanya untuk 
warga lanjut usia saja, balita tak 
luput dari perhatian agar mendapat 
layanan kesehatan seperti halnya 
pemeriksaan imunisasi dua kali dalam 
sebulan. “Di posyandu kami juga 
sering mengadakan pembinaan dan 
penyuluhan kesehatan kepada para 
ibu-ibu yang memiliki anak usia balita 
maupun yang sedang mengandung,” 
jelasnya.

Berbagai fasilitas di Kampung 
Sehat Pagesangan juga sangat 
menunjang warga untuk mewujudkan 
hidup bersih dan sehat antara 
lain, komposer, biopori, tempat 
putung rokok, tempat memilah 

sampah, westafel dan juga tempat 
penadah air hujan. Fasilitas-fasilitas 
tersebut, sambung Suyatno, akhirnya 
menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi warganya seperti komposer 
dan biopori yang berupa pupuk 
dimanfaatkan warga untuk bercocok 
tanam.

“Jadi semua dari warga itu 
gerak seperti dalam kegiatan bercocok 
tanam. Mereka gerak untuk menanam 
tanaman yang mana nanti bisa diolah 
baik buat warga sendiri ataupun 
dijual,” urainya. 

Adapula bank sampah 
yang juga memiliki peran dalam 
pengelolahan kebersihan di Kampung 
Sehat Pagesangan. Ketua RT 01 
sekaligus anggota PKK Sulastin 
menuturkan, selain mengurangi 
kebiasaan membuang sampah 
sembarangan, dengan adanya bank 
sampah juga membuat kampung ini 
menerapkan prinsip 3R yaitu, Reduce, 
Reuse, Recycle. “Dari bank sampah 
sendiri banyak hasilnya seperti 
kerajinan tangan dari barang bekas 
dan hasilnya nanti kayak ada pot dan 
baju,” ujarnya.

Di samping program-
program tentang kebersihan, warga 
Pagesangan juga tidak melupakan 
aspek lain untuk membangun 
Kampung Sehat yakni mengadakan 
kegiatan Car Free Day setiap sebulan 
sekali pada hari Minggu. Tujuannya, 
lanjutnya, agar warga bisa melakukan 
aktivitas di jalanan kampung. “Di 
jalan depan itu dibuat ada permainan 
tradisionalnya seperti engklek lalu 
gobak sodor, ya bukan hanya menjadi 
hiburan semata buat anak-anak, 
tapi juga biar tahu ada permainan 
tradisional ketimbang main hp saja di 
rumah,” tandasnya. 

Penggalangan terkait urban 
farming juga dilaksanakan warga RW 

01. Beberapa tanaman-tanaman yang 
ditanam, sebagian besar merupakan 
tanaman yang mampu dimanfaatkan 
kembali oleh warga sendiri. Ia 
mencontohkan tanaman toga seperti 
kencur, kunci, dan laos, kemudian 
tanaman organik yang ditanam 
menggunakan teknik hidroponik 
seperti selada, sawi dan beberapa 
tanaman organik lainnya. 

Bahkan, di RT 01 ini, kata 
Dia, ada kolam lele yang mana 
juga diternakkan oleh sebagian 
warganya. Uniknya, di atas kolam 
lele juga terdapat budidaya tanaman 
pare welut. Tanaman tersebut 
menjalar di atas kolam dan buahnya 
menggantung berwarna hijau 
kekuningan.

“Ya sekarang alhamdulillah 
kami mengembangkan lele itu tidak 
hanya di jual atau dikonsumsi sendiri 
tapi diolah oleh warga lalu dibuat 
abon lele dan cuma terima pesanan 
saja. Jadi, selain ada kegiatan tapi juga 
harus ada dampak dan menghasilkan 
yang dapat membantu warga juga,” 
pungkas Sulastin.
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Indonesia merupakan negara yang kaya raya. Tidak hanya kaya dalam hal 
keanekaragaman hayati, negeri ini juga kaya akan kualitas sumber daya manusianya. 

Terletak di garis khatulistiwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi 
keberagaman suku dan agama. Rasanya tidak mungkin bila negeri ini dianggap tidak 

mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Hanya saja lebih dari 
70 tahun negara ini 
merdeka, masih banyak 
yang mempersoalkan 
tentang kemajemukan 
masyarakatnya. Isu-isu 

SARA kerap dilontarkan untuk memicu 
pertikaian antar saudara. Hal inilah 
yang menjadi faktor besar mengapa 
Indonesia masih tergolong negara 
ketiga dunia. 

Padahal sebagai seorang 
mukmin dalam mengemban 
tugas hidupnya, tidak lepas dari 
dua kewajiban, yakni kewajiban 
memelihara hubungan baik dengan 
Allah SWT dan memelihara hubungan 
baik dengan sesama manusia. Dengan 
tegas Allah SWT telah menjelaskan 
dalam Alquran bahwa sesungguhnya 
orang-orang yang memutuskan 
hubungan kepada Allah maupun 
kepada sesama manusia hidupnya 
akan diliputi kehinaan dimana saja 
mereka berada. Ibadah kepada Allah, 
disamping dapat mengingatkan diri 
kita kepada batas-batas kekuasaan 
diri, juga bisa menghilangkan 
sikap angkuh dan sombong yang 
dapat merusak ikatan batin serta 
manjauhkan persaudaraan.

Berkenaan dengan hubungan 
yang harus dipelihara dengan sesama 
manusia, Rasulullah SAW telah 
memberikan tuntunannya 
sebagaimana dalam 
sabdanya: “Belum 
disebut beriman 
salah 

seorang diantara kamu sehingga ia 
mencintai saudaranya sebagaimana 
ia mencintai dirinya sendiri“ (HR. 
Bukhori).

Alquran mengingatkan kita 
bahwa setiap individu mempunyai 
kekurangan dan kelebihan. Dengan 
ukhuwah dan kebersamaan antara 
satu individu dengan lainnya akan 
saling melengkapi dan saling 
menyempurnakan. Banyak orang 
mengorbankan ukhuwah hanya 
karena perbedaan penafsiran 
tentang agama atau karena adanya 
kepentingan-kepentingan tertentu 
misalnya politik, padahal jelas di 
dalam Surat Ali Imron : 103, Allah 
berfirman	:

“Dan berpeganglah kalian 
semua pada tali Allah ‘agama islam’ 
dan janganlah bercerai berai,”

Begitu pun di dalam surah An 
Nahl	:	90,	Allah	berfirman	:

“Sesungguhnya Allah 
menyuruh kamu berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi 
kepada kaum kerabat, 
dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan 
permusuhan. Dia 

memberi 

pengajaran kepada kamu agar kamu 
dapat mengambil pengajaran,”

Semakin jelaslah bahwa 
menjaga ukhuwah antar umat 
beragama menjadi hal yang sangat 
penting. Apalagi pada konteks negara 
Indonesia yang memiliki banyak sekali 
suku dengan adat yang berbeda-
beda. Tanpa adanya kerukunan antar 
umat beragama atau antar sesama 
warga negara Indonesia, mustahil 
negara ini akan menjadi negara 
adidaya.

Dengan kerukunan, 
kekompakan dan ukhuwah yang 
terjalin dengan kuat, bukan tidak 
mungkin bila Indonesia mampu 
bangkit menjadi negara 
maju dan tidak kalah 
bersaing dengan 
negara-
negara 
barat.
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Bubur Singkong
Bahan Bubur:

Bahan Kuah:

Cara Membuat:
• 600 gr singkong yang sudah diparut
• 1000 ml santan encer atau air (makmika pake air)
• 200 gr gula merah
• Secukupnya gula pasir
• 1 sdt garam

• 700 ml santan kental
• 1 sdt garam
• 1 sdt gula pasir
• 1 lembar daun pandan

1. Dalam wadah, masukkan santan/air, gula merah, gula 
pasir dan garam. Didihkan hingga gula larut. Koreksi rasa

2. Masukkan singkong parut. Aduk dan masak hingga 
singkong mengental, matang dan meletup. Matikan api. 
Sisihkan

3. Didihkan semua bahan kuah. Aduk supaya santan tidak 
pecah

4. Setelah hangat. Sajikan bubur singkong disiram dengan 
kuah santan

5. Dapat pula disajikan dingin

Chocolate Frappe
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Bubur Singkong Chocolate Frappe

Bahan: Cara Membuat:
• 1 porsi
• 1 bungkus chocolatos coklat
• 1 sdt gula pasir
• 100 ml air hangat
• 100 ml susu cair dingin
• secukupnya Es batu

1. Seduh chocolatos coklat dan gulanpasir menggunakan air hangat
2. Kocok susu cair dingin menggunakan frother sampai.berbusa kurang 

lebih 2menit
3. Minuman Kekinian Chocolate Frappe ala Cafe langkah memasak 2 foto
4. Bagian bawah chocolat yang sudah diseduh beri secukupnya es batu 

lalu beri milkfoam perlahan menggunakan sendok dibagian atas...siap 
dihidangkan
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Cangkrukan
Suroboyo

Mbah Jo dirawat ndhik rumah sakit. Jare doktere
asmane wis kronis, irunge sampek dipasangi selang.
Wis pirang-pirang dino iki mbah Jo meneeng ae koyok
wong koma, mripate thok sing ketap-ketip.
Dikiro wis wayahe mangkat, anake nyelukno mudhin
ben didungakno.
Pas mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo
megap-megap gak isok ambekan, raine pucet, tangane
gemeter.
Nganggo bahasa isyarat mbah Jo nirokno wong nulis.
Anake ngerti maksute, langsung dijupukno kertas
ambek pulpen. Ambek megap-megap, mbah Jo nulis
surat.
Karo siso-siso tenogone mbah Jo ngekekno surate iku
mau nang pak Mudhine.
Ambek Pak Mudhine kertase iku mau langsung disaki,
rasane kok gak tepak moco surat wasiat saiki, pikire
pak Mudhin.
Mari ngesaki surat pak Mudhin nerusno ndungone.
Gak sui mari ngono mbah Jo mangkat. Akeh wong
sing kelangan, soale masio sangar, mbah Jo iku wonge
apikan.
Pas selametan pitung dinane Mbah Jo, Pak Mudhin
diundang maneh.
Mari mimpin ndungo, Pak Mudhin lagek iling lek
dhe'e nganggo klambi batik sing digawe pas mbah Jo
mangkat.
Lha ndhik sake lak onok titipan surate Mbah Jo tah,
waduh selamet iling aku rek, pikire pak Mudhin.
"Derek-derek sedoyo, onok surat seko almarhum
Mbah Jo sing durung tak sampekno nang peno kabeh.
Lek ndhelok mbah Jo pas uripe, isine mestine nasehat
kanggo anak putune kabeh. Ayok diwoco barengbareng
isi surate".
Mari ngono pak Mudhin ngerogoh surat ndhik sake,
bareng diwoco tibake munine..
HE.. NGALIO DHIN !!! OJOK NGADHEK NDHIK
SELANG OXIGENKU !!!

selang oksigen

Mukari ambek Bores koncoan apik, karo-karone
kerjo ndhik Lanud Juanda bagian pengisian 
BBM
Pesawat.
Bengi-bengi pas udhan deres, Juanda sepi gak
onok pesawat sing wani mudhun, wong loro iku
malih nganggur gak onok gawean.
"Adem-adem ngene enake ngombe yo" jare
Mukari.
"Wah iyo tepak iki. Awakmu tau krungu tah lek
avtur iku isok diombe?" jare Bores.
"Yo tau se, jarene lek ngombe avtur isok mak
busss !!..kon wani nyobak tah?" Mukari mulai
gunggungan.
Mari ngono arek loro mbukak kran e truk tanki
avtur.
Wis tuwuk ngombe arek loro iku mulih terus
keturon.
Isuke pas Mukari tangi, rasane awake sueger
kuat.
Moro-moro onok tilpun muni, tibake Bores sing
nilpun.
"Yok opo kon Ri..?" jare Bores
"Wah whuenak, kon yok opo ?" jare Mukari.
"Awakku yo sueger pisan. Kon gak teler tah ?"
jare Bores.
"Gak blas, aku yo gak ngelu blas. Wis pokoke
enak. Mene nyobak maneh tah ?" jare Mukari.
"Yo setuju, cumak aku kate takok, kon wis
ngentut dhurung ?" takok Bores.
"Dhurung.." jare Mukari.
"Wah gawat iki. Wis pokoke kon ojok sampek
ngentut yo. Diempet ae sak kuatmu." jare 
Bores.
"Lho opo’o masalah e ..?" Mukari bingung.
"Soale aku saiki ndhik Banjarmasin.."

avtur
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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)
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