
Inspirasi Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan

Perhelatan Surabaya 
Marathon 2019

Merawat yang Terlantar, 
Mengupayakan Tak Ada 
yang Tertinggal

ED
ISI SEPTEM

BER 2019

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

Scan QR Code untuk lihat 
GAPURA versi digital

S
E

P
TE

M
B

E
R

 2
0

1
9
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pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Pemerintah kota 
mengupayakan pemerataan dengan 
harapan tak ada yang tertinggal.



Lensa Walikota

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin kerja bakti massal memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia (9 Agustus 2019)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya menggelar kegiatan penanaman 50 

ribu pohon dan menebar 15 ribu benih ikan (16 Agustus 2019)
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Pembaca Gapura yang terhormat

Tujuan pembangunan ialah mewujudkan kesejahteraan sosial, suatu kondisi ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi. 
Meski pada kenyataannya, upaya tersebut adalah proses yang tak pernah usai karena masih saja hadir permasalahan 
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memastikan tidak ada yang tertinggal dalam kemajuan kota. Berbagai fokus tulisan akan dilengkapi dengan wawancara 
akademisi serta harapan masyarakat. 

Dari Balai Kota, kami bagikan beragam aktivitas Pemerintah Kota. Dimulai dari rute baru Suroboyo Bus di sisi timur kota 
yaitu jalur MERR 2C. Simak pula antisipasi Pemerintah Kota terhadap isu listrik padam dengan teknologi listrik bertenaga 
matahari (solar cell). Simak juga upaya Pemerintah Kota menggaungkan kampanye mengurangi penggunaan plastik yang 
didukung pula oleh berbagai institusi dan keterlibatan warga. Tak lupa, simak semarak lomba lari Surabaya Marathon 2019 
yang terus berkembang menjadi ajang sport tourism skala global.

Yang selalu ditunggu dari Gapura ialah liputan ringan yang menghibur nan inspiratif. Dalam rubrik komunitas, kami 
kenalkan anda dengan sekelompok orang yang gemar lari tak hanya untuk konten viral di media sosial. Mereka memberi 
aksen istimewa pada kegiatannya dengan aktivitas amal. Lalu, kami bawa anda ke nuansa masa silam kejayaan stasiun 
Surabaya kota atau stasiun semut yang ternyata dulu menjadi penanda penting dalam sejarah kolonial. Tak boleh dilewatkan, 
rubrik serpung yang akan mengajak anda mengunjungi kampung sememi dengan pesona barunya, kebun anggrek.

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan majalah Gapura 
September 2019. Selamat membaca!
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PEMERINTAH KOTA
S U R A B A Y A www.surabaya.go.id

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

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 Warga kota yang saya banggakan.

 Kesejahteraan Sosial dapat dipahami sebagai suatu kondisi kehidupan manusia ketika berbagai permasalahan 
sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. 
Bagi kami, kesejahteraan sosial dilihat dalam tiga perspektif. Pertama kesejahteraan sosial ialah hak bagi setiap warga 
negara. Kedua, Ia merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Terakhir, ia merupakan indikator kinerja pembangunan 
nasional. Berangkat dari tiga pemahaman tersebut, pemerintah kota tak hanya memacu pembangunan untuk 
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, juga mengupayakan pemerataan kesejahteraan sehingga tidak 
ada yang tertinggal.. 

 Harus diakui masih ada kelompok-kelompok yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini seperti 
mereka yang berkutat dengan isu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/
keterpencilan. Pemerintah Kota menyusun kriteria sejumlah 26 kategori penyandang masalah kesejahteran sosial (PMKS) 
dan merumuskan langkah yang dijalankan lintas sektor. Beberapa OPD bersinergi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, 
Dinas Sosial dan dinas lainnya. Yang tak kalah penting adalah dukungan dari para relawan serta segenap partisipasi 
masyarakat. 

 PMKS tidak boleh dilihat hanya sebagai beban sebagai kota. Mereka juga harus dilihat sebagai ketidakmampuan 
dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, menjadi tugas kami untuk memampukan mereka menghadapi 
kehidupan. Untuk itu, kami punya lima pondok sosial tempat mereka bernaung dan dirawat. Sebagian yang masih 
punya kemungkinan bangkit dilatih dan diberdayakan. Bahkan, untuk para PMKS yang masih tergolong anak dan 
remaja kami punya dua liponsos khusus dari lima yang ada untuk selalu menyalakan harapan meraih masa depan lebih 
baik.

 Pada akhirnya, kami yakin upaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu kerja sama antara pemerintah dan 
warga. Untuk itu, tak pernah bosan kami mengundang partisipasi warga kota untuk mendukung misi kami memastikan 
tidak ada yang tertinggal dari kemajuan kota. 

 Terima kasih atas dukungannya

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Merawat yang Terlantar,
Mengupayakan Tak Ada yang Tertinggal

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh negara.” Begitulah amanat 

yang tertera pada konstitusi negara kita. 
Amanat dari pasal 34 ayat 1 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tersebut dilaksanakan 

penuh oleh Pemerintah Kota Surabaya 
dalam menangani Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota 
Pahlawan.

Posisi sebagai kota metropolitan membuat 
Surabaya menjadi kota jujukan orang-orang 
dari daerah lain untuk mengadu peruntungan. 
Sebagian dari mereka yang memiliki keahlian akan 
sukses di ibu kota Jawa Timur ini dan sebaliknya 
sebagian lainnya justru gagal dan menyandang 

masalah kesejahteraan sosial. Untuk itu, pemkot telah 
menyusun kebijakan pelayanan terbaik agar para PMKS 
terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kota Surabaya, 
Endah Kuswandari, PMKS kerap disamakan pengertiannya 
dengan fakir miskin. Padahal, keduanya memiliki perbedaan 
yang mendasar. 

“Memang betul, PMKS erat kaitannya dengan 
kemiskinan. Namun fakir miskin berbeda dengan PMKS. 
Karena itu, penangannannya juga berbeda,” jelas Endah.

Anak jalanan dari Majalengka 
yang baru saja tiba di Liponsos
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Salah seorang yang memiliki 
gangguan mental yang 

menghuni Liponsos

Atlet panjat tebing Surabaya 
saat berlaga

Dalam pengertiannya, PMKS 
adalah seseorang, keluarga atau 
kelompok masyarakat yang karena 
suatu hambatan, kesulitan atau 
gangguan tidak dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya, sehingga tidak 
dapat terpenuhi kebutuhan 
hidupnya baik jasmani, rohani dan 
sosial secara memadai dan wajar. 
Hambatan, kesulitan dan gangguan 
tersebut dapat berupa kemiskinan, 
keterlantaran, kecacatan, ketunaan 
sosial, keterbelakangan, keterasingan/
keterpencilan dan perubahan 
lingkungan (secara mendadak) yang 
kurang mendukung, seperti terjadinya 
bencana.

“Dalam menangani PMKS, 
tujuan kita minimal agar mereka 
mendapatkan jaminan terpenuhinya 
kebutuhan dasar untuk hidup. 
Kebutuhan dasar tersebut antara 
lain, makanan, tempat tinggal, serta 
pakaian yang layak. Selain itu, kami 
juga mengharapkan agar mereka 
mampu mandiri memenuhi kebutuhan 
dasarnya di kemudian hari. Agar 
tidak terus-menerus berada dalam 
intervensi pemerintah,” jelas Endah 
saat ditemui redaksi Gapura di ruang 
kerjanya.

Bagaimanapun tidak semua 
PMKS dapat diberdayakan dan bekerja 
secara mandiri. Hanya PMKS yang 
berada pada usia produktif, mental 
dan jasmani mumpuni yang dapat 
diberdayakan untuk bekerja secara 
mandiri. Sedangkan mereka yang 
tidak dapat diberdayakan, maka 
akan berada dalam pengampuan 
pemerintah kota sampai akhir 
hayatnya. Semata-mata agar 
pemenuhan kebutuhan dasarnya 
terjamin dan tidak terlantar di jalan.

Secara umum terdapat 
26 kategori PMKS yang ditangani 
oleh Dinsos Kota Surabaya. Proses 
identifikasi ke-26 kategori PMKS 
tersebut di lapangan melibatkan 
berbagai unsur misalnya Satpol 
PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) di tingkat kelurahan. 
Selain itu, masyarakat juga bisa 
berperan dengan melaporkan melalui 
call center 112 agar dapat segera 
ditindak lanjuti oleh petugas. 

“Selanjutnya, para PMKS 
akan diantarkan ke Liponsos Keputih 
untuk didata dan diberikan penangan 
pertama. Penanganan pertama 
yang dimaksud misalnya diberikan 
pakaian layak, tempat istirahat dan 
makan. Dinsos selanjutnya berupaya 
mencari alamat dan keluarga yang 
bersangkutan,” ujar Endah.

Menurut Kepala UPTD 
Liponsos Keputih, Sugianto, upaya 
mencari alamat dan keluarga PMKS 
dilakukan dengan berbagai cara. 
Langkah pertama adalah dengan 
menanyakan langsung pada 
yang bersangkutan atau melalui 
kartu identitas yang dibawa. Cara 
kedua adalah dengan bantuan 
Dispendukcapil untuk melakukan scan 
retina dan sidik jari. 

“Kalau dia sudah pernah 
terdaftar di e-ktp, pasti akan muncul 
datanya dari scan retina dan sidik 
jari. Tapi kalau cara ini juga gagal, 
maka kami gunakan jejaring TKSK 
yang mencakup se-nasional untuk 
menemukan keluarganya,” ujar 
Sugianto.

Sembari menunggu, para 
PMKS akan dirawat sementara di 

Liponsos Keputih. Di sana, mereka 
tidak hanya diberikan kebutuhan 
dasar namun juga diberikan pelatihan 
keterampilan sederhana bagi yang 
berusia produktif. Setelah ditemukan 
alamat dan keluarganya, PMKS 
tersebut akan diantarkan pulang 
dengan didampingi oleh TKSK. 

“Kita prioritaskan untuk 
mengembalikan ke keluarganya. Baik 
warga kota Surabaya maupun luar 
Surabaya. Namun, apabila keluarga 
tidak ditemukan atau tidak sanggup 
merawat, akan kami rawat di Liponsos 
Keputih bagi yang ber-KTP Surabaya. 
Kalau yang berasal dari luar Surabaya, 
akan kami serahkan pada Dinsos kota 
asalnya untuk diberikan penanganan 
lebih lanjut,” jelas Sugianto.

Selama tahun 2019 hingga 
bulan Juni, Dinsos Kota Surabaya 
telah memulangkan 294 PMKS pada 
keluarganya setelah sempat dirawat di 
Liponsos Keputih. 
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Rumah Bernaung di 
Lima Pondok Sosial

Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS), mau tidak mau jalanan 
menjadi tempat tinggal. Masalahnya, 

selain tidak layak untuk ditinggali, 
keberadaan mereka juga rawan 
mengganggu ketertiban umum. 

Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya 
membangun beberapa Lingkungan 

Pondok Sosial (Liponsos) untuk merawat 
dan menjadi rumah untuk bernaung

Hingga saat ini, Pemkot Surabaya telah memiliki 
lima liponsos untuk menampung dan merawat 
para PMKS. Kelima liponsos tersebut antara 
lain Liponsos Kampung Anak Negeri yang 
diperuntukkan bagi anak-anak jalanan, anak 
nakal dan anak terlantar; Liponsos Kalijudan 

yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus 
yang terlantar; Liponsos Griya Wreda yang diperuntukkan 
bagi lanjut usia; Liponsos Benowo yang diperuntukkan 
bagi mantan penderita kusta; dan Liponsos Keputih yang 
diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
dan PMKS yang tidak dapat ditampung di empat liponsos 
sebelumnya.
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Menurut Kepala UPTD 
Liponsos Keputih, Sugianto, Liponsos 
Keputih bisa dikatakan sebagai 
gerbang awal masuknya seluruh 
PMKS di Surabaya. Para PMKS 
yang dibawa oleh Satpol PP, TKSK 
ataupun PSM akan didata terlebih 
dahulu di Liponsos Keputih. Di 
sana mereka akan mendapatkan 
perawatan pertama seperti mendapat 
makanan, baju bersih dan tempat 
istirahat sembari menunggu tindakan 
selanjutnya.

“Semua PMKS akan kami cari 
keluarga dan alamatnya. Tapi kalau 
tidak ditemukan atau keluarganya 
sudah tidak sanggup merawatnya, 
maka bagi yang ber-KTP Surabaya 
akan kami tempatkan di liponsos-
liponsos sesuai dengan klasifikasinya, 
tapi bagi warga luar Surabaya akan 
kami kembalikan ke kota asal. Tentu 
saja kami juga akan berkoordinasi 
dengan pemda setempat,” jelas 
Sugianto.

Menurut data, penghuni 
liponsos saat ini mencapai 1.073 
orang. Sebanyak 948 orang berada di 
liponsos, sedangkan 125 orang sedang 
menjalani rawat inap di Rumah Sakit 
Menur dan Rumah Sakit Lawang. 948 
orang yang saat ini berada di liponsos 
terdiri atas 824 ODGJ, 47 gelandangan 
pengemis (gepeng), 49 lansia, 11 anak 
jalanan, dan 17 orang tindak asusila. 
Sebagian dari mereka bukanlah warga 
Surabaya, melainkan dari luar kota 
bahkan luar pulau seperti Aceh, Nusa 
Tenggara Timur, Papua, Sumatera dan 
Bengkulu.

“Kalau di Liponsos Keputih, kita 
tampung semuanya. Meskipun bukan 
warga Surabaya, tetap kita tampung 

selama 
kita belum 
menemukan alamat 
keluarganya. Tentu 
kasihan kalau kita biarkan 
mereka terlantar di jalanan. Kalau 
di sini, setidaknya kebutuhan dasar 
mereka bisa terpenuhi. Bisa makan, 
memakai pakaian bersih, dan ada 
tempat istirahat,” ujarnya.

Selain itu, kesehatan PMKS 
juga diperhatikan dengan baik di 
liponsos. Secara berkala, ODGJ yang 
dirawat di liponsos akan menjalani 
rawat inap di Rumah Sakit Menur 
dan Rumah Sakit Lawang. Mereka 
akan digilir setiap sebulan sekali guna 
proses penyembuhannya. Selain itu, 
mereka juga diberikan obat setiap hari 
oleh para perawat di liponsos. 

“Setiap bulan kita mengirim 75 
ODGJ ke rumah sakit untuk menjalani 
perawatan selama satu bulan di sana. 
Kita gilir agar semua mendapatkan 
perawatan yang sama. Selain 
pengobatan masalah kejiwaan, yang 
sering kita obati juga adalah masalah 
kebersihan kulit. Seringkali PMKS yang 
datang ke kita punya penyakit kulit, 
jadi kita sembuhkan juga mereka di 
sini,” jelasnya.

Selain perawatan medis, 
Dinsos juga memberikan terapi musik 
bagi penderita ODGJ di Liponsos 
Keputih. Gelaran musik yang juga 
bertepatan perayaan kemerdekaan 
Republik Indonesia ini diikuti oleh 
hampir seluruh ODGJ di liponsos. 
Pihak liponsos akan menggelar terapi 
musik ini secara rutin sebab dinilai 
efektif untuk kesembuhan pasien 
ODGJ. Selain itu juga bisa menjadi 

hiburan 
bagi 
penghuni liponsos.

Menurut Dokter Spesialis 
Kedokteran Kesembuhan Jiwa, dr 
Lila Nurmayanti, SpKJ, terapi musik 
adalah salah satu bagian tambahan 
yang biasa dilakukan untuk proses 
pengembalian fungsi-fungsi sosial 
ODGJ. “Namun tidak semua ODGJ 
diberikan terapi musik, kita sesuaikan 
pula dengan kemampuan fungsi 
pasien tersebut, apakah mereka sudah 
bisa melakukan interaksi atau tidak,” 
ujar Lila.

Meski demikian, frekuensi 
terapi musik juga harus ditentukan 
sesuai dengan kebutuhan pasien 
tersebut. Sehingga tidak hanya 
terapi pengobatan, tapi terapi musik 
juga menjadi salah satu metode 
penyembuhan yang paling baik.

Semua upaya yang dilakukan 
oleh Pemkot Surabaya bermuara 
pada kesejahteraan PMKS yang saat 
ini ditampung di liponsos. Selain bisa 
terpenuhi kebutuhan dasarnya, pada 
PMKS yang berusia produktif dan 
bisa diberdayakan akan dikirim ke 
Panti Kriya milik Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur agar diberikan pelatihan 
kerja dan diberdayakan dalam suatu 
usaha. Dengan demikian mereka akan 
mampu mandiri dalam memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya.

Pendataan penghuni baru 
Liponsos
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Sinergi 
Tangan-Tangan Peduli 

Keterlibatan Lintas Sektor dalam Penanganan PMKS

Bekerja di bidang sosial bukanlah 
perkara yang mudah. Perlu kesabaran 

dan ketelatenan dalam menangani 
ke-26 kategori Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 
ada di Surabaya. Tidak hanya saat 

merawat di Lingkungan Pondok Sosial 
saja, saat pertama kali membawa ke 

liponsos maupun memulangkan PMKS 
ke keluarganya juga menjadi kisah yang 

penuh makna.

Penanganan PMKS menjadi isu multisektor. 
Berbagai pihak terlibat, mulai dari satpol PP, Dinas 
Sosial, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya. 
Salah satu yang berperan sentral ialah para 
relawan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). 
TKSK adalah relawan yang berada di bawah 

Kementrian Sosial dengan keberadaan masing-masing 
satu orang di kecamatan. Setiap kecamatan di seluruh 
Indonesia memiliki satu TKSK. Tugas mereka mulai dari 
mengidentifikasi PMKS di wilayahnya, mendampingi hingga 
mengantarkannya saat pulang ke keluarganya apabila 
berasal dari luar kota.
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Menurut Koordinator TKSK 
Kota Surabaya, Widji, tugas mereka 
juga seringkali dibantu oleh Pekerja 
Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat 
kelurahan dalam mengidentifikasi 
PMKS di wilayahnya. Setelah 
mendapat laporan dari tingkat 
kelurahan, TKSK di kecamatan tersebut 
akan turun langsung meninjau kondisi 
di lapangan untuk menilai tindakan 
apa yang diperlukan.

“Datanya dari PSM dan 
kelurahan. Begitu ada laporan, 
kita akan turun mengidentifikasi. 
Kemudian akan kita koordinasikan 
dengan kelurahan dan puskesmas 
terdekat apabila yang bersangkutan 
membutuhkan penanganan medis,” 
tutur Widji.

Selain berkoordinasi dengan 
puskesmas terdekat, sambung Widji, 
pihaknya juga kerap meminta bantuan 
Satpol PP apabila menemukan 
kesulitan untuk membawa PMKS baik 
menuju liponsos maupun rumah sakit. 
Hal ini diperlukan apabila menangani 
yang berkategori Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) yang agresif 
melawan. 

“Kalau ODGJ yang agresif 
itu kan tidak mungkin dibawa 
menggunakan ambulance. Malah 
kadang kalau sudah mengamuk, 
beberapa petugas Satpol PP saja bisa 
kewalahan,” tutur Widji.

Widji juga mengatakan bahwa 
peranan mereka tidak hanya sampai di 
situ saja. Apabila PMKS tidak memiliki 
sanak keluarga, TKSK juga yang 
mendampingi mereka saat dirawat di 
rumah sakit. Bahkan, para relawan ini 
juga yang akan mengantarkan mereka 
untuk pulang ke keluarganya, baik 
yang berasal dari Surabaya hingga 
luar kota.

“Sudah sering kita mengantar 
mereka pulang, bahkan pernah kita 
mengantarkan mereka yang berasal 
dari luar pulau. Saat mengantarkan 

juga butuh ketelatenan tersndiri. 
Sebab, kadang di tengah jalan mereka 
buang air tanpa bilang. Kita juga 
yang membantu membersihkannya,” 
ujarnya.

Ketika Dinsos kesulitan 
menemukan alamat keluarga, TKSK 
juga berperan membantu mencari 
melalui jejaring relawan se-nusantara. 
Tak perlu membutuhkan waktu lama, 
cukup 3-4 hari jaringan nusantara bisa 
menemukan alamat keluarga yang 
berasal dari luar pulau. Sedangkan 
untuk PMKS yang berasal dari 
Surabaya, hanya dalam hitungan 
jam relawan sudah bisa menemukan 
alamat keluarganya.

“Memang mengurusi PMKS 
bukanlah hal yang mudah. Butuh 
kesabaran dan ketelatenan. Namun 
ketika kita berhasil membantu mereka 
kembali ke keluarganya, itu rasanya 
luar biasa bermakna,” ujar Widji.

Hal ini pula yang dirasakan 
oleh Warih Whredani Eka Putri, salah 
satu perawat di Liponsos Keputih. 
Setelah lulus kuliah, ia dan beberapa 
kawannya langsung mendaftar 
sebagai perawat di Liponsos 
Keputih. Baginya, bekerja di liponsos 
memberikan rasa kebermaknaan yang 
tidak ia temukan di tempat lain.

“Saya ingin mengabdi di sini. 
Memang awalnya ada beberapa 
kawan yang ikut mendaftar sebagai 
perawat di sini. Tapi, seiring 

berjalannya waktu banyak diantara 
mereka yang memilih resign,” ujar 
Putri, panggilan akrabnya.

Sebagai perawat, Putri sudah 
terbiasa menangani PMKS di Liponsos 
Keputih yang mayoritas adalah ODGJ. 
Tidak hanya memberi obat dan 
merawat kesehatan mereka, perawat 
di liponsos juga merangkap sebagai 
pendamping dalam kesehariannya. 
Perawat pula yang memberi makan, 
membantu mandi, mencuci baju 
bahkan hingga membersihkan kotoran 
yang kadang tercecer di barak.

Meski demikian penuh lika-liku, 
Putri dan beberapa rekan perawat di 
Liponsos Keputih mengaku senang 
bisa bekerja membantu merawat 
PMKS. Apalagi ketika melihat mereka 
akhirnya bisa berkumpul kembali 
dengan keluarganya.

Proses pemulangan PMKS ke 
keluarga asalnya
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Harapan itu
Tak Boleh 

Padam 

Bagi sebagian orang, anak jalanan 
seringkali dianggap sudah tak 
punya masa depan cerah. Namun, 
Pemerintah Kota Surabaya berupaya 
menjaga nyala harapan itu di 
Liponsos Kampung Anak Negeri dan 
Liponsos Kalijudan.
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Predikat Kota Layak Anak 
didapatkan Surabaya tidak 
hanya karena berhasil 
menciptakan lingkungan 
kota yang aman dan layak 
bagi anak-anak. Yang 

lebih penting, Pemkot Surabaya 
memastikan tidak ada yang tertinggal. 
Misi itu diemban oleh lingkungan 
Pondok Sosial bagi anak-anak yang 
masuk dalam kategori Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
Mereka akan dibina dan dirawat di 
dua liponsos, yakni Liponsos Kampung 
Anak Negeri dan Liponsos Kalijudan.

Menurut Kepala UPTD 
Kampung Anak Negeri, Nanik 
Winarsih, ide mendirikan liponsos 
khusus untuk anak-anak bermula 
dari keprihatinan Wali Kota Surabaya, 
Tri Rismaharini, yang menilai bahwa 
proses pembinaan anak-anak tidak 
bisa disamakan dengan PMKS dewasa 
di Liponsos Keputih. Untuk itu, 
didirikanlah dua liponsos khusus untuk 
anak-anak.

“Kalau di Kampung Anak 
Negeri, khusus untuk merawat dan 
membina anak-anak jalanan, anak 
ditelantarkan dan anak-anak nakal. 
Sedangkan Liponsos di Kalijudan 
khusus untuk merawat anak-anak 
berkebutuhan khusus dan anak-anak 
perempuan. Tapi sejauh ini, tidak 
pernah ada anak perempuan yang 
masuk untuk dibina di liponsos kita,” 
ujar Nanik.

Saat ini, terdapat kurang lebih 
35 anak yang dibina di Kampung 
Anak Negeri. Menurut Nanik, jumlah 
tersebut kerap naik turun, sebab 
Kampung Anak Negeri juga menjadi 
tempat penitipan sementara untuk 
anak-anak yang berhadapan dengan 
hukum sebelum dikembalikan ke 
keluarganya. Di Kampung Anak 
Negeri, anak-anak tersebut dijamin 
kebutuhan dasarnya seperti 
mendapatkan makanan bergizi tiga 
kali sehari, pakaian layak dan bersih 
serta tempat tidur yang nyaman.

“Anak-anak juga kami 
sekolahkan di sekolah negeri. Tentu 
saja semua biaya sekolah ditanggung 
oleh pemkot. Sedangkan bagi anak-
anak yang tidak dapat bersekolah 

reguler, kita ikutkan kejar paket,” ujar 
Nanik saat ditemui redaksi Gapura di 
ruang kerjanya.

Selain pendidikan akademis, 
pendidikan moral juga menjadi satu 
hal yang diperhatikan oleh pemkot. 
Sebab, sebagian besar dari mereka 
dianggap sebagai anak-anak nakal. 
Oleh sebab itu, ada beberapa 
program yang harus diikuti oleh anak-
anak di Kampung Anak Negeri, mulai 
dari program mengaji dan sholat 
berjamaah setiap hari yang dipimpin 
langsung oleh seorang pendamping 
khusus untuk mengaji agama. Selain 
itu, juga ada pendamping kognitif 
yang bertugas untuk membimbing 
anak-anak untuk belajar dan 
mengerjakan pekerjaan rumah setiap 
harinya. 

“Ada pula pendamping 
kedisiplinan yang mencegah anak-
anak kabur dari liponsos dan 
melatih kedisiplinan mereka sehari-
hari. Khusus untuk pendamping 
kedisiplinan ini, kita meminta bantuan 
dari kalangan militer,” ujarnya.

Meski demikian, Nanik 
menyadari bahwa mengubah 
moralitas anak-anak yang tadinya 
nakal menjadi baik bukanlah 
perkara mudah. Untuk itu, ia 
selalu menekankan kepada para 
pendamping di Kampung Anak Negeri 
untuk terus menerus sabar dan telaten 
dalam membimbing dan membina 
anak-anak. Khususnya mantan anak-
anak jalanan yang cenderung lebih 
nakal dibanding anak-anak terlantar.

Pelatihan menjadi barista bagi anak-anak 
Kampung Anak Negeri
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“Sudah sering pendamping 
kita ditantang berkelahi sama anak-
anak karena mengingatkan untuk 
mematuhi aturan di sini. Selain itu, 
mantan anak-anak jalanan ini juga 
sering berbuat jahil pada anak-anak 
terlantar. Jadi kita harus ekstra dalam 
mengawasi mereka,” jelasnya.

Selain pembinaan moral, 
Kampung Anak Negeri juga 
menyediakan fasilitas berupa 
instruktur dan peralatan bagi anak-
anak yang ingin mengembangkan 
diri di bidang seni dan olahraga. 
Mulai dari seni musik, olahraga tinju, 
bersepeda, karate, hingga menulis 
dan membuat vlog. Secara rutin, 
instruktur akan datang dan memberi 
pelatihan terhadap mereka. Anak-
anak dibebaskan memilih kegiatan 
pengembangan diri mana yang ingin 
mereka ikuti.

“Hasilnya sangat 
membahagiakan, sudah banyak 
torehan prestasi yang di dapat 
dari anak-anak ini. Kami memang 
mengikutsertakan mereka di ajang 
kompetisi tingkat kota maupun 
provinsi. Hasilnya, banyak diantara 
mereka yang membawa pulang gelar 
juara,” jelas Nanik.

Tidak hanya itu, bagi anak-
anak yang sudah memasuki usia 

remaja, Kampung Anak Negeri juga 
memberikan pelatihan keterampilan 
yang berguna bagi mereka untuk 
berwirausaha ke depannya. Yang 
terbaru adalah pelatihan meracik dan 
menyajikan kopi atau biasa disebut 
sebaga barista. Melalui program ini, 
anak-anak jalanan akan dibimbing 
cara menggunakan peralatan untuk 
membuat kopi yang nikmat. Bahkan 
peralatan yang dibutuhkan juga akan 
disediakan oleh Pemkot Surabaya.

Saat ini sudah ada tiga barista 
yang berasal dari anak jalanan hasil 
pelatihan ini. Untuk sementara 
mereka diberikan spot berjualan di 
kantor Dinsos Kota Surabaya. Namun 
ke depannya, Dinsos berencana 
membuat semacam kedai kopi 
yang terbuat dari kontainer dan 
ditempatkan di area parkir kantor 
Dinsos. 

“Jadi seperti kedai kopi 
kekinian begitu. Terbuat dari kontainer 
box, kita berikan pula peralatannya. 
Jadi anak-anak bisa berjualan dengan 
nyaman di situ,” ujar Nanik.

Sebelum program pelatihan 
barista ini, di Kampung Anak Negeri 
juga pernah ada pelatihan untuk 
membuat makanan. Hasilnya, anak-
anak binaan Kampung Anak Negeri 
mendirikan Kantin Anak Negeri di 

area Liponsos Kampung Anak Negeri. 
Di kantin tersebut mereka berjualan 
menu ayam geprek dan berbagai 
varian minuman. 

“Tujuan kita sederhana, mereka 
kelak bisa mandiri menghidupi dirinya 
sendiri. Bahkan kita juga berharap 
mereka bisa mengentaskan adik-
adiknya dari kemiskinan,” jelas Nanik.

Seluruh program yang ada di 
Kampung Anak Negeri bertujuan agar 
kelak saat dewasa, anak-anak binaan 
dapat mandiri mencari kerja. Dan kini 
sudah ada beberapa anak yang sukses 
mendapatkan pekerjaan layak setelah 
bertahun-tahun tinggal di Kampung 
Anak Negeri. Salah satunya Bledheg 
Sangheta, siswa yang tahun ini juga 
masuk dalam jajaran kontingen atlet 
tinju kota Surabaya di Porprov Jatim ini 
baru saja lulus sekolah dan kini tengah 
menjalani masa training untuk menjadi 
trainer di sebuah perusahaan.

“Lalu selain itu, salah satu anak 
kita juga ada loh yang sudah jadi 
anggota Satpol PP Kota Surabaya. 
Alhamdulillah, akhirnya mereka bisa 
mandiri,” ujar Nanik.

Kantin yang dikempangkan 
oleh anak-anak Liponsos 
Kampung Anak Negeri
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Pengendalian PMKS Harus 
Dilakukan Secara Efektif

PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
merupakan orang/keluarga yang memiliki kesulitan 
dalam pelaksanaan fungsi sosial dan memenuhi 
kebutuhan hidup yang mencakup kebutuhan jasmani, 
rohani dan sosial secara memadai dan wajar. 
Permasalahan PMKS ini menjadi tantangan dari setiap 
kota, tak terkecuali Surabaya. 

Sebagai Kota Metropolitan, Surabaya memiliki 
daya tarik berupa aktivitas ekonomi yang 
mampu menarik kedatangan warga dari wilayah 
lain. Namun tak semua pendatang ini memiliki 
kemampuan untuk bersaing di Surabaya. Ali 
Imron, S.Sos., M.A, Dosen Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 
mengungkapkan hal ini disebabkan skill, kompetensi dan 
kemampuan ekonomi yang kurang mumpuni dari para 
imigran sehingga tak dapat bersaing dan menjadi kaum 
marjinal (tersisih). Tak jarang ketidakmampuan untuk 
memenuhi kebutuhan menyebabkan memiliki tekanan psikis 
maupun fisik yang berujung pada peluang menjadi PMKS. 

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi PMKS 
tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, 
ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan 
perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang 
mendukung, seperti terjadinya bencana alam. Menangani 
hal ini, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan 
berbagai kegiatan seperti merawat dan memulangkan 
PMKS ke daerah asalnya dengan didampingi oleh Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan hingga melakukan 
koordinasi antar Pemda juga dilakukan untuk menekan 
kembalinya para imigran ini. 

Namun, penanganan PMKS juga masih memiliki 
sejumlah probelematika yang harus diperhatikan oleh 
Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan berdasarkan data 
dari Badan Pusat Statistika yang menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah PMKS dengan sebagian besar PMKS 
tersebut berasal dari luar Surabaya. 

Ali Imron, S.Sos., M.A, Dosen 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Hukum Universitas Negeri 
Surabaya16
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“Hal ini sekali lagi menjadi 
konsekuensi dari geliat ekonomi 
Surabaya yang ternyata turut 
mengundang para imigran, sayangnya 
kemampuan mereka masih perlu 
diasah begitu pula dengan kesiapan 
mentalnya,” ujar Ali Imron. 

Riset yang dilakukan 
oleh sejumlah Lembaga Riset 
juga menunjukkan kapasitas 
Panti Rehabilitasi dan Liponsos 
yang berfungsi sebagai instansi 
yang mengatasi permasalahan 
kesejahteraan sosial tidak sebanding 
dengan jumlah PMKS yang dirawat. 
Riset ini diamini olehnya, kerena dari 
observasi lapangan yang pernah 
dilakukan olehnya, Ia menemukan 
bukti dan keadaan serupa.  Pemkot 
pun telah mengakui keadaan ini 
melalui konfirmasi dari Kepala Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Kota (Bappeko) Surabaya yang 
mengungkapkan lahan liponsos telah 
terbatas sehingga upaya yang dapat 
dilakukan adalah melakukan penataan. 
Begitupula dengan konfirmasi 
dari Dinas Sosial, Supomo yang 
mengungkapkan kapasitas Liponsos 
telah overload. Sehingga, upaya 
yang dilakukan apabila PMKS telah 
mendapatkan penanganan adalah 
memulangkannya ke daerah asal 
dengan pendampingan dari TKSK. 

Penanganan terhadap PMKS 
ini dinilai Ali Imron telah cukup bagus 
untuk dilakukan, sayangnya lahan 
yang terbatas juga menjadi masalah 
yang tak dapat dianggap remeh. Ia 
pun menyarankan berbagai hal yang 
dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya yakni menyelesaikan 
problem dari hulunya, yakni 
meminimalisir dampak negatif dari 
perpindahan.

“Harus lebih menata akses 
imigrasi selain itu sudah saatnya 
membuka UPT baru/ Liponsos 
di cabang lain sehingga dapat 
menampung PMKS,” ujar dosen yang 
menyelesaikan pendidikan masternya 
di Universitas Gajah Mada ini. 

Menurut Ali, pembimbingan 
dapat menjadi bekal untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial 
PMKS. 

“Jangan sampai mereka 
kembali menjadi PMKS lagi, tentunya 
inikan tetap jadi permasalahan yang 
perlu diselesaikan,” tambahnya. 

Beruntungnya, sejumlah 
program penanganan PMKS telah 
membuktikan kesungguhan Pemkot 
untuk menekan angka ini, diantaranya 

dengan membangun Kampung 
Anak Negeri untuk melatih berbagai 
keterampilan dari PMKS golongan 
anak terlantar dan anak jalanan, 
pemeriksaan kesehatan, pembinaan 
mental spiritual hingga memberikan 
keterampilan dan praktek langsung 
untuk membuat kerajinan tangan 
sehingga dapat digunakan sebagai 
usaha para PMKS selepas menjalani 
pembinaan dari Liponsos. 

Untuk mendukung efektivitas 
program penanganan PMKS, Ali 
Imron mengungkapkan diperlukan 
upaya pengendalian masyarakat 
dari level paling bawah, bahkan  
mulai dari memantau imigran yang 
masuk ke Surabaya perlu diawasi 
bahkan diberikan pelatihan, sehingga 
mencegah imigran yang kurang 
memiliki potensi yang dapat memicu 
timbulnya permasalahan sosial. 
Sehingga, tidak sampai memunculkan 
masalah PMKS baru di jalanan 
yang akhirnya harus mendapatkan 
penanganan di Liponsos, sedangkan 
keadaan Liponsos telah overload. 

“Bayangkan saja, apabila 
jumlah PMKS melebihi kapasitas, 
tentunya akan memberikan pelayanan 
yang tidak efektif,” tutupnya. 
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KATA MEREKA ! Tentang penanganan 
PMKS di Surabaya

M.F. Hazim  
(Penulis)

Bagus, akhirnya mereka tidak 
terlantar di jalanan. Sehingga 
masyarakat pun bisa lebih nyaman 
semisal sedang jalan di trotoar.

Harapannya kota-kota lainnya 
juga punya fasilitas liponsos yang 
mumpuni seperti di Surabaya. 
Sehingga liponsos di Surabaya tidak 
over kapasitas.

Sebagai masyarakat, kita senang sih. 
Di kota tidak ada gelandangan dan 
pengemis yang berkeliaran.

Maureen  
(Marketing)

Yuli   
(Admin)
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Sulis 
(Trainer)

Agung 
(Driver Ojek Online)

Vina   
(Relawan Sosial)

Sangat bagus apalagi mereka 
yang disabilitas juga dibina 
bahkan dicarikan pekerjaan. 
Semoga ke depannya lebih banyak 
pemberdayaan kaum disabilitas.

Akan jauh lebih efektif pula bila 
pemkot merangkul pula lembaga-
lembaga sosial swasta untuk 
bersinergi menangani para PMKS.

Saya rasa masih perlu koordinasi yang 
baik antar pemda, sehingga PMKS yang 
sudah dipulangkan ke daerah asalnya 
tidak kembali lagi ke Surabaya.
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Meluaskan Jangkauan 
Transportasi Aman dan Nyaman
Dinas Perhubungan (Dishub) 
Kota Surabaya memberikan 
hadiah di Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Hadiah itu berupa 

pembukaan rute baru 
Suroboyo Bus di jalur MERR. 

Rute baru yang ditunggu-
tunggu ini resmi beroperasi 

mulai 17 Agustus 2019.

Rute Baru Suroboyo Bus di Jalur MERR

Kepala Dishub Irvan 
Wahyudrajad mengatakan 
antusiasme masyarakat 
sangat tinggi mulai 
diresmikan hingga saat ini. 
Apalagi, pembukaan rute 

baru itu merupakan realisasi dari 
banyaknya permintaan masyarakat, 
karena selama ini belum ada rute 
Suroboyo Bus di wilayah MERR. 

“Alhamdulillah animo 
masyarakat cukup tinggi, karena 
banyak dimanfaatkan oleh pelajar, 

mahasiswa dan masyarakat umum,” 
kata Irvan ditemui di ruang kerjanya, 
Senin (19/8).

Adapun rute baru di wilayah 
MERR itu mulai dari Jalan Kenjeran 
hingga Gunung Anyar. Di Gunung 
Anyar dimulai dari U-Turn Jalan 
Gunung Anyar Timur. Lalu, menuju 
utara hingga U-turn ketiga Jalan 
Kenjeran yang mengarah ke Kenjeran 
Park. “Panjang rutenya 27 kilometer,” 
tegasnya.
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Sepanjang rute itu, lanjut dia, 
terdapat 35 bus stop sekaligus halte. 
Hal ini akan terus dievaluasi seiring 
dengan kebutuhan di lapangan. 
Karenanya, apabila memang dirasa 
kurang, maka pihaknya akan 
menambah beberapa halte lagi. 

“Kami evaluasi dulu bus 
stop-nya, jika memang ramai, akan 
dibangun halte lagi,” imbuhnya.

Menurut Irvan, ada 3-4 
armada yang digunakan untuk 
melayani rute baru ini. Namun, 
idealnya armada yang dibutuhkan 
sebanyak 20 unit bus, sehingga secara 
bertahap ke depannya akan terus 
ditambah supaya headway atau waktu 
tunggu para calon penumpang tidak 
terlalu lama. 

“Kini headway-nya 25-30 
menit dan waktu tempuh (PP) sekitar 
130 menit,” ujarnya.

Meski begitu, Irvan mengaku 
masyarakat tidak perlu khawatir untuk 
menunggu kedatangan Suroboyo 
Bus. Sebab, sudah bisa dipantau di 
aplikasi Gobis Suroboyo Bus dan juga 
bisa melalui aplikasi Transportasiku. 

“Jadi, masyarakat 
bisa memantau 
perjalanan dan rute 
terkini Suroboyo 
Bus di wilayah 
tersebut,” kata dia.

Irvan juga 
menambahkan, 
pembukaan rute 
baru itu juga untuk 
mempersiapkan 
jalur MERR II-C di 
wilayah Gunung 
Anyar. Hingga kini, 
jalur sepanjang 200 meter itu terus 
dikebut dan ditargetkan rampung 
sekitar Bulan Oktober.

“Ini juga sebagai antisipasi 
kalau Gunung Anyar dibuka dari 
arah Sidoarjo, kami antisipasi dengan 
moda transportasi alternatif. MERR II-C 
rencananya Oktober dibuka, informasi 
dari PU terakhir begitu. Jadi nanti 
ketika dibuka, kita sudah siap karena 
sudah melakukan antisipasi,” jelasnya.

Jika tidak diantisipasi, 
kemungkinan jalan MERR akan 
semakin padat karena volume 
kendaraan yang melewati daerah itu 

cukup banyak, 
karena memang 
banyak sekolah, 
rumah sakit, 
apartemen, 
pasar, dan 
juga mall. Oleh 
karena itu, Irvan 
menyarankan 
kepada 
masyarakat 
untuk mulai 
menggunakan 
Suroboyo 
Bus maupun 
angkutan umum 
lainnya, karena 
peralihan dari 
kendaraan 
pribadi menuju 
kendaraan 
umum memiliki 
banyak dampak 
positif.

“Mulai 
dari 
pengurangan 
kemacetan, 
mengurangi 
polusi, hemat 
bahan bakar, 

hingga soal keselamatan anak sekolah. 
Kita harapkan anak-anak sekolah yang 
belum cukup usia untuk mengurus 
SIM, diharapkan bisa memanfaatkan 
Suroboyo Bus ini, utamanya demi 
keselamatan bersama,” imbuhnya. 

Rute baru ini mendapatkan 
respon positif dari masyarakat. Yufon, 
salah satu warga mengakui senang 
dengan penambahan rute ini. Ia 
memang penumpang setia Suroboyo 
Bus karena sering naik baik untuk 
beraktivitas maupun hanya jalan-jalan 
saja. 

“Bus Suroboyo ini nyaman 
dan enak, murah, adem, juga tempat 
menunggunya nyaman. Semoga 
rutenya semakin banyak lah, supaya 
makin banyak yang bisa menikmati. 
Cuma, saya kadang masih bingung 
dengan aplikasinya karena kadang 
kurang update, semoga terus 
diperbaiki ke depannya,” terangnya.

Antusiasme serupa 
disampaikan Merry, warga Gunung 
Anyar. Ia pun berharap bis yang 
nyaman ini dapat terus bertambah 
rutenya dan menjadi pilihan 
transportasi bagi warga. Merrt yang 
juga penumpang setia Suroboyo Bus, 
juga mendukung misi Pemerintah Kota 
untuk mengurangi sampah.

“Semoga ke depannya ada 
rute-rute baru jadi banyak di seluruh 
Kota Surabaya misalnya kaya ke Pasar 
Atom, ke Bratang, Panjang Piwo 
gitu. Saya juga mendukung karena 
ini kan bagus banget tujuan Pemkot 
Surabaya mendorong Zero Waste itu. 
Jadi, rumah bersih dan lingkungan 
juga bersih dari sampah plastik,” 
pungkasnya
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Langkah Serempak 
Meminimalisir 

Penggunaan Plastik
Kesadaran akan ancaman 
penggunaan plastik 
berlebihan terus digaungkan 
di Surabaya. Pemerintah 
dan warga kompak untuk 
terus menyebarkan perilaku 
ramah lingkungan.

Langkah tegas dilakukan 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya dengan 
menerbitkan surat edaran 
yang ditujukan kepada 
seluruh pelaku usaha di 

Surabaya, terkait imbauan larangan 
penggunaan kantong plastik sekali 
pakai. Imbauan itu, berdasarkan 
Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Atas Perda 
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Sampah dan 
Kebersihan di Kota Surabaya dan 
upaya pengendalian sampah.

Bahkan, untuk mensukseskan 
program tersebut, beberapa pejabat 
di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Pemkot Surabaya terjun langsung 
untuk memberikan surat edaran serta 
imbauan kepada para pelaku usaha di 
Kota Pahlawan, Rabu (14/08).

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko 
Agus Supiandi menyampaikan, 
surat imbauan ini mulai disebar dan 
disosialisasikan ke beberapa pelaku 
usaha di Surabaya. Hal ini sebagai 
komitmen Pemkot Surabaya dalam 
mewujudkan program gerakan 
Surabaya Zero Waste (bebas sampah), 
utamanya sampah plastik.

“Hari ini mulai kita sebar 
ke beberapa tempat, seperti 
mal, restoran, serta pusat-pusat 
perbelanjaan yang banyak 
menggunakan plastik, demikian juga 
di pasar-pasar tradisional,” kata Eko 
saat ditemui di sela sosialisasi larangan 

penggunaan kantong plastik di Pasar 
Pucang Surabaya.

Menurutnya, dampak dari 
penggunaan kantong plastik itu 
sendiri sangat berbahaya bagi 
kesehatan, apalagi digunakan sebagai 
pembungkus makanan. Disamping 
itu, plastik juga tergolong bahan 
yang lama terurai. “Sampah plastik itu 
bisa sampai 500 tahun baru terurai 
dan pastinya juga berbahaya apabila 
dipakai pembungkus makanan,” 
terangnya.

Maka dari itu, melalui surat 
edaran dan sosialisasi yang dilakukan, 
pihaknya berharap masyarakat lebih 
sadar tentang bahaya penggunaan 
plastik. Namun, untuk mewujudkan 
hal itu, perlu adanya dukungan dari 
para pelaku usaha serta masyarakat 
dengan mulai membiasakan diri 
membawa kantong yang lebih ramah 
lingkungan saat belanja. 
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“Harapannya, masyarakat 
sudah mulai membiasakan diri ketika 
belanja membawa kantong sendiri,” 
katanya.

Sosialisasi dan imbauan 
pembatasan kantong plastik tidak 
hanya dilakukan di kalangan 
pengusaha. Sebelumnya, Pemkot 
Surabaya melalui Dinas Pendidikan 
(Dispendik) sudah mendorong para 
pelajar untuk mengganti kemasan 
plastik dengan cara membawa 
tumbler ke sekolah. 

“Kalau sekolah kita mulai awal 
sudah, tinggal sekarang tempat-
tempat perbelanjaan,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya 
menegaskan akan terus mendorong 
peran serta masyarakat untuk 
membangun peradaban baru dunia 
yang sadar akan lingkungan hidup. 
Terutama permasalahan sampah 
plastik yang kian tahun mengalami 
banyak problematika.

“Untuk mengubah perilaku 
masyarakat memang tidak mudah, 
namun secara bertahap Pemkot 

Surabaya akan terus memberikan 
edukasi,” pungkasnya.

Gerakan serupa juga 
digaungkan oleh institusi pendidikan 
di kota Surabaya. Universitas 
Airlangga. Mengutip news.unair.ac.id, 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
mempelopori kegiatan meminimalisir 
sampah plastik di UNAIR. FKM 
secara tegas memberlakukan 
larangan penggunaan air minum 
dalam kemasan di kawasan 
fakultas. Larangan tersebut turut 
dilatarbelakangi adanya instruksi 
dari Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia tentang larangan 
penggunaan wadah plastik.

“Wacana gerakan tersebut 
sebenarnya sudah tercetus dari awal 
tahun lalu. Namun realisasinya baru 
dimulai tahun ini karena persiapan 
yang harus dilakukan cukup panjang,” 
ungkap Dr.Thinni Nurul Rochman 
Dra.,Ec., M.Kes selaku Wakil Dekan II 
FKM UNAIR.

Ia mengatakan pada 
percobaan pertama langkah yang 
diambil ialah penyediaan tumblr 

dan termos untuk sivitas akademika 
FKM. Sengaja terlebih dahulu tidak 
diimplementasikan secara menyeluruh 
sebab menimbang dari segi sarana 
dan prasarana yang belum terpenuhi. 
Namun Ia berjanji akan segera 
menyediakan tumblr dan termos 
berlabel FKM untuk mahasiswa. 

 “Tanggal 10 Juni nanti 
inshaallah akan mulai diberlakukan 
larangan penggunaan air minum 
dalam kemasan,” imbuhnya.

Sementara itu, gaung 
gerakan ini mendapat dukungan dari 
masyarakat. Naura Qonita, mahasiswa 
Unair, yang setuju dengan program 
karena menurutnya sampah plastik 
persebarannya sudah semakin 
memprihatinkan. Ia mengusulkan 
beberapa langkah seperti bank 
sampah dan pengontrolan konsumsi 
sampah

“Jika pemerintah memang 
serius dan bersungguh-sungguh 
akan mengurangi jumlah sampah, 
khususnya sampah plastik, alangkah 
baiknya pemerintah juga turut 
mengurangi dan mengontrol pasokan 
plastik yang datang ke surabaya 
secara perlahan dan bertahap. selain 
itu, pemerintah juga dapat melakukan 
penyuluhan penggunaan tote bag 
atau tas kain sebagai upaya pengganti 
penggunaan kantong plastik”, 
terangnya

Sementara Nurcahyo, 
mendukung diterbitkannya peraturan 
daerah tentang plastik meski ia 
mengakui masih banyak masyarakat 
yang belum sadar. Ia berharap 
pengurangan penggunaan plastic 
terus dilakukan

“Mungkin kantongnya bisa 
menggunakan tumbuhan atau 
kertas dan lain sebagainya untuk 
meminimalisir penggunaan sampah 
plastik. Semoga masyarakat bisa lebih 
peduli lagi dengan lingungannya, 
dan pemerintah juga bisa melakukan 
sosialisasi yang baik terhadap 
masyarakat tentang penggunaan 
sampah itu tadi dan nanti programnya 
itu bisa direalisasikan sepenuhnya 
tidak cuma beberapa bulan saja gitu,” 
tutupnya.

Mengganti tas plastik dengan 
tas kain
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Terpikat Suasana Malam

di Sungai Legendaris
Malam itu, udara Surabaya 

terasa dingin, terutama 
di sekitar Sungai Kalimas. 

Rembulan dan bintang 
menambah indahnya sungai 
legendaris itu. Ditambah lagi 

berbagai ornamen yang selalu 
berganti setiap tahunnya, 

menambah unik dan elegan 
sungai itu.

Pengembangan Wisata Kalimas yang terus Menuai hasil

Perlahan, sungai yang 
menjadi medan tempur 
Raden Wijaya melawan 
bangsa Tar-tar itu menjelma 
menjadi destinasi wisata 
alam di Kota Surabaya. 

Bahkan, saat malam hari tiba, wisata 
air di Kalimas menjadi primadona 
wisata malam di Kota Pahlawan 
yang tak boleh dilewatkan. Wisata 
air di Kalimas itu muaranya di Taman 
Prestasi. Di taman yang dilengkapi 
pelabuhan itu, disediakan perahu 
untuk bisa dinikmati oleh para 
pengunjung. Dengan perahu itu, 
pengunjung akan diajak menyusuri 
indahnya Sungai Kalimas. Setiap 
malam, nyaris wisata air itu tidak 
pernah sepi, mereka harus menunggu 

beberapa menit sebelum naik perahu 
yang telah disediakan. Inilah salah satu 
cara menikmati sisi lain Surabaya di 
malam hari.

Pesona Kalimas memang 
menjadi salah satu andalan wisata di 
Kota Pahlawan. Dituturkan oleh Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surabaya Antiek Sugiharti memastikan 
Wisata Air Kalimas selalu dipadati 
pengunjung karena saat ini menjadi 
primadona wisata malam di Kota 
Surabaya. Wisata air yang dilakukan 
dengan menaiki perahu itu, memang 
sengaja dibuat untuk menikmati 
indahnya Sungai Kalimas di malam 
hari. 
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“Makanya, kami hias juga 
Sungai Kalimas itu dengan berbagai 
lampion,” kata Antiek ditemui di ruang 
kerjanya, Jumat (16/8).

Menurut Antiek, wisata air 
itu dikatakan primadona karena 
pengunjungnya memang sangat 
banyak. Pada tahun 2018 silam, 
pengunjung wisata air ini mencapai 
101.121 pengunjung, kemudian pada 
tahun 2019 hingga Bulan Juli, sudah 
mencapai 72.033 pengunjung. 

“Total itu terdiri dari 71.980 
wisatawan nusantara (wisnu) dan 53 
wisatawan mancanegara (wisman),” 
kata dia.

Antiek menjelaskan, Wisata 
Air Kalimas ini muaranya di Dermaga 
Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali. 
Wisata ini buka setiap hari, namun 
waktu atau jamnya yang perlu 
diperhatikan. Khusus Hari Senin-Jumat, 
bukanya dari pukul 08.00-15.00 WIB, 
lalu buka lagi pukul 18.00-21.00 WIB. 
Sedangkan pada Hari Sabtu, bukanya 
dari pukul 08.00-13.00 WIB, lalu buka 
lagi pukul 18.00-21.00 WIB. Lalu khusus 
Hari Minggu, bukanya dari pukul 
07.00-12.00 WIB, lalu buka lagi pukul 
18.00-21.00 WIB. 

“Jadi, jam bukanya ini perlu 
diperhatikan supaya tidak salah,” 
katanya. 

Bagi para pengunjung yang 
ingin mencoba menikmati wisata air 

Kalimas ini maka cukup membayar 
tiket 4 ribu per orang saja. Setelah 
mendapatkan tiket, mereka akan 
menaiki perahu yang sudah dijaga 
oleh petugas.

 “Mereka akan naik perahu 
dengan jalur pendek atau panjang, 
tergantung si pengunjung,” kata dia.

Adapun jalur pendek yang 
dimaksud adalah berawal dari 
Taman Prestasi-Taman Ekspresi-
Taman Prestasi atau bisa juga dari 
Taman Prestasi-Monkasel-Taman 
Prestasi. Sedangkan untuk jalur 
panjang berawal dari Taman Prestasi-
Monkasel-Siola-Taman Prestasi. “Jalur 
pendek itu sekitar 15 menitan dan jalur 
panjang sekitar 30 menit,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Antiek 
mengajak kepada seluruh warga Kota 
Surabaya yang belum mencoba wisata 
air ini untuk segera mencobanya. 
Sebab, akan merasakan sensasi yang 
berbeda ketika menikmati suasana 
malam di tengah-tengah Sungai 
Kalimas. 

“Silahkan mencoba bagi yang 
belum, tapi peraturan-peraturan yang 
disampaikan oleh petugas tolong 
tetap diperhatikan,” imbuhnya.

Kalimas terus berkembang 
menjadi primadona wisatawan dari 
berbagai daerah. Entien Nurfarida, 
salah satu pengunjung mengatakan 
sangat terkesan dengan keindahan 

Sungai Kalimas ketika dinikmati melalui 
perahu. Ia mengaku baru pertama kali 
menaiki perahu itu.

 “Sebenarnya saya sudah 
sering ke Surabaya, terutama ke 
wisata-wisata di Surabaya, tapi baru 
kali ini naik perahu di Sungai Kalimas. 
Sangat cantik ya ternyata, keren,” 
kata Entien yang mengaku warga 
Mojokerto ini.

Sementara itu Wildan, 
pengunjung dari Malang juga 
terkesan pada kunjungan pertama. Ia 
menyebut baru menemui objek wisata 
seperti ini dimana pemandangan yang 
unik dipadu pengalaman menaiki 
perahu. 

Warga Surabaya sendiri pun 
turut menjadi pengunjung setia. Dita 
misalnya, warga Surabaya ini sudah 
beberapa kali datang. Ia mengaku 
selalu ingin kembali karena menikmati 
pengalaman naik perahu dengan 
pemandangan malam lampu lampion 
yang memukaunya.

“Kenapa saya selalu balik 
lagi ya karena di sini seru, bagus 
ada wisata perahunya dan juga ada 
lampion-lampionnya jadi menambah 
daya tarik. Penataannya sudah bagus 
sehingga saya berharap semoga 
kedepannya pengunjungnya bisa lebih 
banyak”, terangnya.
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Beradu Cepat dan Memikat
di Festival

Perahu Layar 2019
Pantai Kenjeran terlihat lebih semarak hari itu dengan jejeran 
kapal nelayan dengan layar terkembang. Pengunjung yang 

memadati pesisir terpukau dengan keberadaan perahu layar 
dengan ragam hiasan. 

Letak Surabaya yang berada 
di daerah pesisir membuat 
potensi akan laut harusnya 
mampu dimaksimalkan 
terutama dari sisi nelayannya. 
Festival Perahu Layar yang 

diadakan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan menjadi salah 
satu contohnya. Acara tersebut 
dilaksanakan selama dua hari, 18-19 
Agustus di Taman Hiburan Pantai 
Kenjeran.

Festival Perahu Layar kali ini 
diikuti oleh 35 tim yang anggotanya 
merupakan masyarakat dan 
nelayan di Kenjeran dan sekitarnya. 
Anwar, peserta dari event tersebut 
mengatakan kalau acara Festival 
Perahu Layar ini disambut baik oleh 
para peserta lainnya yang rata-rata 
merupakan nelayan.

“Ya itung itung jadi bisa 
mengembangkan cara-cara 
mengemudi kapal selain kapal yang 
pakai mesin,” kata Anwar.

Menurutnya adanya event 
ini menjadikan para nelayan menjadi 
antusias untuk menghias kapal-kapal 
mereka untuk unjuk gigi di ajang 
tersebut. Memang, selama dua hari, 
pantai THP Kenjeran menjadi meriah 
dengan layar-layar bergambar unik 
mulai dari gambar Buaya yang 
menjadi maskot Surabaya hingga 
gambar tokoh pewayangan. Angin 
laut yang berhembus dari arah selat 
Suramadu membuat suasana menjadi 
lebih meriah dengan banyak bendera 
dan layar yang berkibar. 
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Pukul sembilan pagi saat 
acara dimulai, tampak sudah banyak 
pengunjung berdatangan bersama 
keluarga, teman ataupun seorang 
diri.  Salah satunya Faza, seorang 
mahasiswa dari Surabaya menuturkan 
ia datang ke acara tersebut untuk 
hunting foto. Ia mengatakan Festival 
Perahu Layar ini merupakan momen 
yang unik dan jarang ada, dimana 
semua perahu layar bersandar 
ditempat yang sama dengan beragam 
rupa.

“Menurut saya ini salah satu 
cara penyelenggara bukan hanya 
sebagai event untuk nelayan saja tapi 
juga memperkenalkan kalau perahu 
layar ini merupakan transportasi 
tradisional dan masih ada hingga saat 
ini,” ungkapnya saat dijumpai di THP 
Kenjeran.

Lain halnya dengan Anita, ia 
bersama anak dan suaminya datang 
ke Kenjeran untuk berlibur sekaligus 
penasaran dengan festival tersebut. 

“Awalnya saya tidak tahu 
karena niatnya cuma ingin jalan jalan 
bareng keluarga, terus tau ada ramai-
ramai gitu ternyata ada acara perahu 
layar ya bisa jadi hiburan tersendiri di 
Kenjeran ini,” tutur Anita.

Dalam Festival Perahu Layar 
kali ini 35 perahu diadu untuk 
mendapat siapa yang tercepat di 
laut. Format adu balap pada tahun 
ini dibagi menjadi tujuh race dengan 
patokan lintasan di laut menggunakan 
kapal nelayan dan bendera. di babak 
penyisihan pada hari minggu dan 
dilanjutkan babak final pada hari senin. 

Menurut Dedik Kurniawan, 
Koordinator Pendapatan THP Kenjeran 
sekaligus ketua pelaksana event 

tersebut, Festival ini merupakan acara 
tahunan yang sudah berlangsung 
sejak tahun 2011 dan pada tahun ini 
merupakan kesembilan kalinya ajang 
ini berlangsung.

“Kalau tujuan utamanya dari 
acara perahu layar ini sesuai dengan 
yang disampaikan Kepala Disparbud 
sendiri yaitu untuk memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia ke-74,” kata 
Dedik (19/08).

Dedik juga mengatakan kalau 
ada tujuan lain dari diadakannya 
festival ini yaitu sebagai hiburan 
juga untuk para nelayan di kawasan 
Kenjeran dan Sukolilo.

“Tahun lalu yang mengikuti 
ada yang dari luar Surabaya, seperti 
dari Madura. Nantinya juga tujuan 
lainnya agar kunjungan di THP 
kenjeran ini menjadi lebih naik lagi 
dan mengenalkan kenjeran yang 
baru,” katanya saat ditemui di THP 
Kenjeran.

Festival Perahu Layar kali 
ini para peserta saling berjuang 
untuk memperebutkan total hadiah 
sejumlah 25 juta rupiah. Dedik kembali 
menegaskan jika dalam event kali ini 
hampir setiap peserta akan mendapat 
kan hadiah 
hiburan yang 
diberikan oleh 
sponsor.

“Kembali 
lagi tujuannya 
kan juga ingin 
menjadikan 
hiburan 
juga bagi 
para peserta 
jadi semua 
mendapat 

hadiah hiburan lah,” tuturnya.

Gelaran yang berlangsung dua 
hari tersebut memiliki tiga kategori 
yaitu kategori juara umum, juara 
harapan, dan penampilan terbaik. 
Pada kategori juara umum peringkat 
pertama ditepati oleh perahu dengan 
nama Sawung Galing, kemudian 
diikuti oleh perahu layar bonek, dan 
posisi ketiga ditempati oleh perahu 
dengan. Di kategori harapan pada 
posisi pertama ada perahu dengan 
nama Kancut lalu diikuti Serdadu 
Laut kemudian Dewi Fortuna di 
tempat ketiga. Kemudian di kategori 
penampilan terbaik tempat pertama 
di sabet oleh perahu dengan nama 
Songo Joyo, kedua ada Pandawa dan 
terakhir ada perahu Joyo Bahlewo.

Dedik mengatakan kalau akan 
ada event atau acara semacam ini 
lagi khususnya di daerah kenjeran ke 
depannya.

“Dari peserta sendiri 
antusiasmenya tinggi dan mereka 
mengharapkan ada festival semacam 
ini lagi terus tiap tahunnya, selain dari 
segi hadiahnya yang menjadi patokan, 
juga dari segi naiknya kunjungan di 
kawasan ini,” pungkasnya. [arb] 
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Unjuk Karya Produk Lokal di 
Surabaya Great Expo 2019 

Memasuki tahun kesepuluh 
penyelenggaraannya, 

Surabaya Great Expo 2019 
konsisten menjadi ajang 
unjuk karya bagi pelaku 

usaha lokal. 

Surabaya Great Expo (SGE) kembali diadakan selama lima hari pada 14 
-18 Agustus 2019 di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Event ini menawarkan 
berbagai potensi, kinerja, prestasi yang telah diraih oleh kalangan usaha, 
pemerintahan dan masyarakat. Memasuki SGE, berbagai stand-stand milik 
berbagai UMKM juga dari beberapa Dinas yang dinaungi Pemkot Surabaya. 
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Wiwik Widayanti 
mengatakan, pameran berskala nasional dari Kota Surabaya ini bertujuan untuk 
menarik para Buyers, Traders, dan Investor dalam usaha memperluas jaringan 
pasar nasional maupun global. Di samping itu, event ini sebagai ajang promosi, 
hiburan, belanja dan juga rekreasi bagi semua lapisan masyarakat.

“Melalui Surabaya Great Expo kali ini kita ingin memberikan ruang 
kepada para pelaku industri kreatif atau UKM yang ada di Surabaya untuk 
memamerkan atau mengenalkan produk-produk yang sudah mereka hasilkan,” 
kata Wiwik.
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Surabaya Great Expo pada 
tahun ini diikuti oleh 184 peserta 
dengan 197 stand. Para peserta ini 
berasal dari berbagai macam latar 
belakang seperti, dari pelaku Usaha 
Kecil pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM), Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) serta berbagai 
sektor pengusaha-pengusaha lain.

“Ada kurang lebih 20 an 
peserta itu dari luar Kota Surabaya, 
seperti NTT (Nusa Tenggara Timur), 
NTB (Nusa Tenggara Barat), Mataram, 
dan Sumbawa ikut semua,” jelasnya.

Dalam event ini ada dua 
panggung, yang pertama ada di dekat 
pintu masuk dan yang kedua berada 
di dalam hall.  Selain acara pameran, 
gelaran yang berlangsung selama 
lima hari itu juga menyuguhkan 
beberapa hal diantaranya yaitu, talk 
show sertifikasi merk, sertifikasi halal 
bersama MUI, Healthy Lifestyle, musik 
akustik, lomba dance anak-anak dan 
Self Make Up Competition. Tidak 
hanya itu, juga ada pelatihan aneka 
olahan jamur, budidaya anggrek, 
workshop kalung dari limbah kulit, dan 
Digital Marketing Facebook Indonesia.

Selain itu, pamer karya 
pemerintah menyediakan upaya 
pengembangan UKM dengan 
memberikan fasilitas layanan on 
the spot untuk masyarakat. Seperti 
HAKI, Merk, Hak Paten, layanan 
Kependudukan, Kesehatan, serta 
layanan keuangan dari OJK (Otoritas 
Jasa Keuangan). 

Anna, Pengunjung SGE, ini 
mengaku senang dengan konsep 
dari acara ini karena bertujuan 
memperkenalkan produk-produk 
lokal hasil karya UMKM yang ada di 
Surabaya, seperti hand craft sampai 
produk makanan dan minuman. Selain 
itu. menurut ibu dua anak ini biaya 
masuk yang gratis juga menjadi salah 
satu mengapa acara ini diminati oleh 
banyak pengunjung.

“Jadi begitu masuk suasananya 
kayak khas gitu disambut stand-stand 
batik di dekat pintu masuk, kalau tadi 
saya dapet kain batik, sama anak-anak 
beli jajan saja,” kata Anna.

Selain dari pengunjung 
antusiame dari peserta pun tidak 
kalah, salah satunya Sri, peserta 
dari stand Sukoco Batik Solo. 
Ia mengatakan, jika acara yang 
dilaksanakan di Grand City ini memiliki 
pengaruh cukup signifikan terutama 
bagi pengrajin lokal.

“Event seperti ini perlu sekali 
untuk dilanjutkan di tahun seterusnya, 
ya juga jadi ajang promosi dan 
memperkenalkan kalau produk-produk 
lokal bisa unjuk gigi ke masyarakat 
luas,” ujarnya. 

Di SGE 2019 kali ini ada 10 
BUMN dan tujuh BUMD yang ikut 
terlibat di dalamnya. Selain itu, 
juga ada lima perguruan tinggi dan 
sekolah, lima asosiasi terkait, 10 
perusahaan swasta, tujuh kuliner, 18 
UKM Mandiri dan 12 Binaan yang 
meramaikan gelaran tahunan tersebut. 

Peningkatan Omzet dan 
Rencana Pengembangan 
Tahun Depan

Omzet transaksi selama 
berlangsungnya gelaran Surabaya 
Great Expo (SGE) lima hari, yakni 
14 – 18 Agustus 2019 di Exhibition 
Hall Grand City tembus Rp 6,8 miliar. 
Omzet tersebut mengalami kenaikan 
sebesar 24 persen dibandingkan 
sebelumnya di tahun 2018.

Kepala Dinas Perdagangan 
(Disdag) Surabaya, Wiwik Widayanti 
mengatakan, kenaikan omzet tersebut 
melampaui target gelaran SGE tahun 

ini. Pihaknya tidak menyangka jika 
kenaikannya mampu mencapai 24 
persen.

“Tentunya ini akan menjadi 
motivasi kami untuk tahun depan 
lebih maksimal lagi, dan menciptakan 
inovasi lagi,” kata Wiwik saat ditemui di 
ruang kerjanya, Senin (26/08).

Menurutnya, kenaikan 
omzet di SGE 2019 ini, tentunya juga 
diiringi kenaikan jumlah pengunjung. 
Jumlah pengunjung SGE 2019 yang 
berlangsung selama lima hari itu 
lebih dari 27 ribu orang. “Sebesar 18 
persen kenaikan jumlah pengunjung 
dibandingkan tahun kemarin,” katanya.

Ia menjelaskan, omzet Rp 
6,8 miliar itu terdiri dari pendapatan 
dari PT Debindo Mitra Tama dan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 
lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya yang melakukan transaksi 
penjualan produk selama pameran. 
“Untuk omzet pemkot sendiri 
mencapai Rp605 juta,” paparnya.

Ia berharap, transaksi SGE 
2020 nanti bisa terus meningkat. 
Maka dari itu, ia berencana 
menambahkan food track di depan 
Exhibition Hall Grand City Surabaya 
saat berlangsungnya SGE 2020 nanti. 
“Nanti akan diperbesar lokasinya dan 
kami berupaya untuk mengundang 
sister city dari luar negeri untuk ikut 
bergabung di SGE tahun depan,” 
pungkasnya.
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Kita Semua     
   Bersaudara

Suasana Car Free Day 
(CFD) di Taman Bungkul 

Surabaya Minggu (25/08) 
pagi, tampak berbeda 

dari biasanya. Kala itu, 
ribuan masyarakat terlihat 

berbaur berjoget dan 
bernyanyi bersama-sama 

tanpa mengenal adat, suku, 
ras dan agama. Mereka 

seakan menjadi satu dalam 
rumah bersama bernama 

Surabaya.

Surabaya Rumah yang Nyaman Bagi Warga Papua

Sejak pukul 06.00 WIB, ribuan 
masyarakat mulai menikmati 
pertunjukan salah satu band 
yang beberapa personilnya 
berasal dari Papua. 
Menariknya, warga yang 

hadir di CFD itu, bukan hanya warga 
Surabaya, tapi juga dari berbagai etnis 
di Indonesia, diantaranya Sulawesi, 
Papua, Bali hingga NTT (Nusa 
Tenggara Timur). Dengan iringan 
musik dari Abouhwim Band, tua muda 
hingga anak-anak berbaur bersama 
berdendang dan menari diiringi 
lagu-lagu Papua. Beberapa lagu yang 
dinyanyikan kala itu adalah Sajojo, Aku 
Papua, Tanah Papua, Tanjung Perak, 
Mlaku-mlaku Nang Tunjungan dan 
ditutup dengan lagu Maumere.   

Kebersamaan dan keakraban 
itu semakin terlihat ketika anak-anak 
Papua bersama ribuan masyarakat 
Surabaya bergandengan tangan 
menari berkeliling di Taman Bungkul. 
Momen haru pun terlihat, ketika 
mereka saling berpelukan usai menari 
dan bernyanyi bersama. Bahkan, 
anak-anak Papua yang memandu 

joget bersama itu, sempat dicium oleh 
ibu-ibu yang menikmati suasana CFD 
pagi itu. 

 “Ini bukti bahwa antara warga 
Surabaya dengan Papua bersaudara. 
Di kota ini, kami hidup berdampingan 
dan saling menghormati. Kami sangat 
senang dengan kehangatan pagi 
ini, makanya kami merasa nyaman 
tinggal di Kota Surabaya,” kata Daniel 
Mabamba yang terlihat antusias 
menari dan bernyanyi pagi itu. 

Bahkan, ia memastikan bahwa 
adik-adik mahasiswa yang menempuh 
pendidikan di Kota Surabaya banyak 
yang mengaku nyaman tinggal dan 
kuliah di Surabaya. Pasalnya, Surabaya 
itu tidak pernah membeda-bedakan 
suku dan etnis apapun, sehingga 
Surabaya dinilai layak menjadi rumah 
bersama dari berbagai suku dan etnis 
manapun. 

“Karena kita satu, kita sama, 
tidak ada perbedaan masyarakat satu 
dengan yang lain,” terangnya.
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Pernyataan yang sama juga 
disampaikan oleh Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini saat menerima 
kunjungan Ketua Masyarakat Adat 
Tanah Papua sekaligus Staf Khusus 
Presiden untuk wilayah Papua, Lenis 
Kogoya. Pertemuan yang digelar di 
rumah dinas wali kota, Jalan Sedap 
Malam Surabaya itu juga dihadiri 
oleh beberapa perwakilan mahasiswa 
Papua serta Ikatan Keluarga Besar 
Papua Surabaya (IKBPS).

Dalam pertemuan yang 
berlangsung hangat dan penuh canda 
itu, Risma banyak bercerita tentang 
adik-adik mahasiswa Papua yang 
menempuh pendidikan di Surabaya. 
Selama ini, mereka di Surabaya sering 
dilibatkan dalam berbagai kegiatan 
event besar Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya, seperti acara Surabaya 
Cross Culture hingga perayaan Hari 
Jadi Kota Surabaya (HJKS).

 “Adik-adik ini (mahasiswa 
Papua) sering mereka ikut kegiatan 
tari-tarian di balai kota, sering datang 
juga kalau kita ada acara. Kalau kita 
ada kunjungan tamu dari Papua, 
mereka (adik-adik) juga ikut datang,” 
katanya.

Menurut Risma, selama ini 
hubungan masyarakat Surabaya 
dengan warga asli Papua berjalan 
baik, bahkan seperti saudara. 
Terlebih, Wali Kota Risma sudah 
menganggap adik-adik dari Papua 

yang tinggal di Surabaya seperti 
anaknya sendiri. Selama menempuh 
pendidikan di Surabaya, mereka 
juga diberikan fasilitas dalam upaya 
mengembangkan bakat dan minatnya, 
seperti pelatihan komputer dan 
Bahasa Inggris.

 “Mereka kan jauh dari orang 
tua, karena itu saya selalu sampaikan 
ke anak-anak itu agar menjadi orang 
yang sukses. Orang tuamu di sana 
ingin anaknya jadi. Mesti kalau ketemu 
anak-anak saya selalu sampaikan itu,” 
tuturnya.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya 
juga sering menerima kunjungan 
mama-mama Papua. Mereka 
berkunjung ke Surabaya untuk belajar 
seputar pemberdayaan ekonomi dan 
program-program wirausaha. 

“Mereka mama-mama Papua 
itu datang dari berbagai wilayah untuk 
belajar di Surabaya, mulai dari tanam 
sayur, bikin baju, sampai bikin bakso 
ikan,” kata dia.

Tidak hanya itu, Wali Kota 
Risma juga mengaku warga Papua 
yang tinggal dan menetap di 
Surabaya juga biasa berbaur dengan 
masyarakat sekitar dan juga terlibat 
dalam kegiatan di kampung. Selain 
itu, banyak juga warga asli Papua 
yang sukses di Surabaya dan menjadi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Pemkot Surabaya.

 “Ada Kabag Humas itu asli dari 
Papua, dua Camat di Surabaya juga 
asli Papua, terus ada Kepala Bidang 
Satpol PP juga dari Papua. Masyarakat 
di Surabaya ini multi etnis, ada dari 
Ambon, Aceh, Pontianak, Padang, 
NTB, kita tidak pernah membeda-
bedakan semua ada di Surabaya,” 
jelasnya.

Sementara itu, Ketua 
Masyarakat Adat Tanah Papua 
sekaligus Staf Khusus Presiden untuk 
wilayah Papua, Lenis Kogoya menilai, 
bahwa selama ini Wali Kota Risma 
banyak membantu warga asli Papua 
yang tinggal di Surabaya. Khususnya 
adik-adik Papua yang menempuh 
pendidikan di Kota Pahlawan.

“Kita di Istana (Presiden) 
ini kan sudah ada orang Papua, di 
sini Surabaya sudah dilakukan juga 
ternyata. Kepala Dinas, Kepala Distrik, 
Camat juga ada orang Papua juga 
dipasang. Ini kan terobosan baru 
mungkin semua provinsi bisa belajar 
ke Surabaya,” kata Lenis.

Oleh karena itu, Lenis 
berharap adanya miskomunikasi yang 
terjadi beberapa waktu lalu, tidak 
perlu dipersoalkan dan diungkit-ungkit 
lagi. Sebaliknya, dia berharap sudah 
waktunya berpikir untuk masa depan 
Indonesia, khususnya membangun 
Papua. 

Masyarakat Papua menari bersama 
warga Surabaya di Taman Bungkul 
saat Car Free Day
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Menolak Khawatir 
pada Listrik Padam

Kebergantungan 
masyarakat kepada energi 

listrik menjadi masalah 
ketika terjadi gangguan 

atau alirannya padam. Di 
Surabaya, listrik padam 

coba diantisipasi agar 
tidak melumpuhkan 

aktivitas warga.

Salah satu diantara berbagai 
antisipasi ialah penggunaan 
teknologi solar cell atau 
pembangkit listrik tenaga 
matahari. Di Surabaya, 
penggunaan solar cell 

dipasang di beberapa tempat, 
diantaranya di sebagian besar Traffic 
Light (TL) dan penerangan jalan 
umum, sehingga meskipun listrik 
padam, TL di Surabaya tetap menyala 
dan tidak bikin “gaduh” arus lalu lintas.

Selain itu, solar cell juga sudah 
dipasang di rumah pompa, Terminal 
Purabaya, sekolah-sekolah, hingga 
kantor instansi pelayanan publik milik 
Pemkot Surabaya. 

“Selain bertujuan untuk 
meminimalisir saat gangguan listrik 
padam, teknologi ini juga bermanfaat 
pada penghematan anggaran yang 
dikeluarkan pemkot,” kata Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini. 

Menurut Risma, pengunaan 
solar cell di lingkungan Pemkot 
Surabaya dimulai pada tahun 2016. 
Awalnya saat itu terjadi peristiwa 
angin puting beliung yang menerjang 
sejumlah kawasan Kota Surabaya. 
Imbasnya, sejumlah kantor instansi 
pemerintahan tidak bisa melayani 
karena aliran listrik terganggu akibat 
puting beliung tersebut.
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 “Selain itu sejumlah ruas jalan 
juga mengalami kemacetan lalu lintas 
akibat dari lampu traffic light yang 
tidak berfungsi dengan baik, karena 
aliran listrik terganggu,” kata wali kota.

Oleh karena itu, dia kemudian 
memutuskan untuk menggunakan 
teknologi solar cell. Terbukti, hingga 
saat ini Pemkot Surabaya belum 
pernah mengalami kendala saat 
melayani warganya yang diakibatkan 
putusnya aliran listrik. “Kemudian kita 
pasang (solar cell), sekarang ada 100 
titik, kita sudah pasang hampir 70 
persen,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dulu 
Pemkot Surabaya harus mengeluarkan 
biaya sekitar Rp 1 juta per bulan 
untuk satu titik traffic light. Biaya itu 
digunakan untuk daya serta instalasi 
listrik. Namun sekarang, pemkot 
hanya mengeluarkan biaya untuk 
sewa meteran sekitar Rp 90 ribu, 
sehingga hal ini sangat menghemat 
pengeluaran. “Semua itu memang 
harus ada redundant-nya (back up), 
tidak bisa hanya mengandalkan satu,” 
ujarnya.

Selain memasang solar cell, 
Pemkot Surabaya juga menambahkan 
genset pada rumah-rumah pompa 
yang tersebar di Kota Surabaya. 
Menurut Risma, salah satu piranti 
penting dalam mencegah banjir 
adalah rumah pompa. Terdapat 56 titik 
rumah pompa yang terpasang genset 
untuk mengatasi situasi apabila terjadi 
keterbatasan energi listrik.

“Jadi kita cover, kalau listrik 
mati, rumah pompa dan fasilitas 
lainnya ini masih tetap nyala, 
karena kita sudah cover semuanya,” 
imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
Irvan Wahyudrajat mengatakan 
pemasangan solar cell itu memang 
untuk kondisi darurat dan 
penghematan eneri. Bagi dia, kalau 
TL itu sampai padam, maka akan 
mengancam semuanya. “Jadi, kalau TL 
padam, keselamatan dan kemacetan 
lalu lintas merupakan kerugian 
ekonomi yang luar biasa,” kata Irvan.

Ia juga memastikan bahwa 
Pemkot Surabaya akan terus 
memasang solar cell di hampir semua 
TL yang ada di Surabaya. Namun, ia 

mengakui bahwa pemasangannya 
itu butuh waktu dan bertahap. 
“Rencananya akan kita selesaikan 
dalam 2 tahun ke depannya,” 
pungkasnya. 

Pengembangan solar cell 
mendapat apresiasi sekaligus 
dukungan warga, Ibrahim salah 
satunya. Warga pendatang asal 
Lombok ini mengakui pemanfaatan 
teknologi ini adalah inovasi yang baik 
karena tidak terlalu bergantung pada 
pasokan listrik pada umumnya. 

“Ini bagus karena untuk 
kondisi yang urgen di fasilitas umum 

bisa mengurangi dampak mati listrik 
sehingga kondisi tetap terjamin. “Saya 
berharap model ini bisa menjadi 
acuan bagi wilayah lain di Indonesia,” 
terangnya

Putrinda, seorang pekerja di 
start up ini berharap penggunaannya 
seharusnya dapat diluaskan pada 
lokasi publik yang lainnya seperti 
taman, obyek wisata, dan ruang 
publik lainnya. “Menurut saya harus 
ditambah penggunaannya di berbagai 
lokasi lain. Selain berhemat juga 
ini bisa digunakan sebagai materi 
branding Surabaya sebagai kota 
yang ramah lingkungan dan mungkin 
futuristik, terangnya.
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Jalan tengah melalui 

Skema Tarif Berkeadilan
Keluhan masyarakat Surabaya terkait tingginya kenaikan 
tarif Pajak Bumi dan Bangunan memasuki babak baru. 

Anggota Pansus revisi Raperda PBB terus berupaya 
menurunkan skema tarif NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) PBB 

yang terlalu tinggi sehingga merugikan sebagian besar 
masyarakat di Kota Surabaya. 

Hasil Kajian Pansus PBB
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Selama tiga bulan melakukan 
kajian tingginya tarif 
PBB, anggota pansus 
akhirnya menawarkan 
skema pembayaran NJOP 
PBB kepada Pemerintah 

Kota (Pemkot) Surabaya yang 
sifatnya berkeadilan dan tidak akan 
mempengaruhi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sekaligus meringankan 
beban masyarakat Surabaya.

Anggota Pansus Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) Achmad Zakaria 
mengatakan, sejak bulan Mei, pansus 
terus berkutat kepada beberapa pasal 
dalam Raperda Perubahan Perda no 
10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) salah satunya 
membahas pasal 7 yaitu tentang 
perubahan tarif. “Semula di Perda lama 
tarif untuk NJOP sampai dengan Rp 
1 Miliar adalah 0,1 persen lalu untuk 
NJOP Rp 1 miliar ke atas tarifnya 0,2 
persen,” kata Zakaria saat ditemui 
Aspirasi, Rabu, (24/7/2019) di ruang 
fraksi PKS DPRD Kota Surabaya.

Menurut Zakaria, jauh sebelum 
Pansus ini dibentuk setahun yang lalu 
bahkan sejak tahun 2017, telah banyak 
warga yang mengeluh dengan adanya 
peningkatan tagihan PBB akibat NJOP 
naik yang semula di bawah Rp 1 miliar 
menjadi di atas Rp 1 miliar. Hal ini 
juga turut mempengaruhi tarif yang 
ikut naik dari 0,1 menjadi 0,2 persen. 
“Kenaikan ini kan memberatkan warga, 
maka satu-satunya jalan adalah kita 
(DPRD) merevisi tarif tersebut melalui 
revisi perda,” ucapnya. 

Sampai pada akhirnya, kata 
Zakaria, seluruh anggota pansus 
menyepakati skema revisi pembayaran 
yang baru, yakni dari yang semula 
di bawah Rp 1 miliar menjadi di atas 
Rp 1 miliar, direvisi menjadi progresif 
berjenjang sehingga kenaikan tarif 
tagihan pajak tidak terlalu tinggi bagi 
masyarakat. “Jadi yang menengah ke 
bawah kita lindungi, lalu menengah 
(Rp 1-2 miliar) kita beri akomodir di 
pasal itu. Sedangkan untuk tarif yang 
di atas Rp 2 M tidak berubah atau 
tanpa mengubah perda lama yakni 
sebesar 0,02 persen,” jelas Zakaria. 

Dengan model semacam 
ini, sambung Zakaria, pemkot akan 
memiliki empat skema skala tarif yaitu 
0,05 persen, 0,1 persen, 0,15 persen 
dan 0,2 persen. Apabila dilihat rincian 
draftnya untuk NJOP Rp 0 – 500 
juta dikenakan tarif 0,05 persen, lalu 
untuk tambahan NJOP berikutnya Rp 
500 juta – 1 miliar dikenakan tarif 0,1 
persen. Kemudian untuk tambahan 
NJOP Rp 1 – 2 miliar dikenakan tarif 
0,15 persen sedangkan NJOP di atas 
Rp 2 miliar ditetapkan tarif sebesar 0,2 
persen. “Jadi, dengan adanya empat 
skema progresif ini akan berjenjang 
dan lebih berkeadilan,” tuturnya. 

Kendati demikian, usulan revisi 
skema tarif NJOP PBB yang ditawarkan 
anggota pansus, masih dikaji kembali 
oleh Pemkot Surabaya. “Pemkot masih 
belum memutuskan setuju atau tidak, 
akan tetapi kami berharap skema baru 
ini bisa diterima pemkot,” imbuh Politisi 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apabila formula yang sudah 
dicanangkan dewan belum atau tidak 
diterima pemkot, Zakaria bersama 
anggota Komisi B tetap berjuang 
sekaligus memohon kepada pemkot 
untuk menetapkan revisi NJOP PBB. 
Perjuangan ini, terus dilakukan dengan 
mengacu kepada fungsi dewan 
yang memiliki kewenangan untuk 
membahas dan merevisi perda sesuai 
dengan UUD 28 tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah. “DPRD ini 
kan wakil rakyat, sudah sesuai dengan 
aspirasi rakyat sampai ketika hearing 
Komisi B mengundang orang yang 
menolak kenaikan PBB serta pakar 
dihadirkan,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Ia kembali 
mengingatkan bahwa tarif berkeadilan 
yang diusulkan anggota pansus tidak 
akan merugikan pemkot. Meskipun, 
lanjutnya, ada potensi lost yang 
menurun PADnya dari sektor PBB 
tetapi masih ada pemasukan PAD 
dari sektor lainnya seperti, pajak 
restoran, pajak hotel, parkir, hiburan, 
penerangan jalan. 

“Masih banyak pemasukan 
PAD yang lain dari retribusi dan 
sewa pemakaian kekayaan daerah. 
Jadi, pemkot tidak perlu khawatir 
kalau formula tarif perubahan PBB 
diterapkan, insyallah membahagiakan 
semuanya. Nanti pasal-pasal 
tentang keringanan, pengurangan, 
pembebasan PBB juga akan kita 
delegasikan di perda ini kepada 
peraturan kepala daerah di masa-
masa yang akan datang,” pungkas 
Zakaria. (wf ) 
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Menimba Ilmu dari

Fotografer Kelas Dunia
Pengalaman berharga 

dirasakan oleh 20 
anak Surabaya yang 

mendapatkan pelatihan 
dari Giacomo Pirozzi, 

Fotografer kelas dunia 
dari Italia. 

Workshop fotografi 
yang diisi oleh 
Giacomo Pirozzi 
sebagai satu-
satunya pemateri 
ini merupakan 

buah kerjasama antara Pemerintah 
Kota Surabaya dan UNICEF (The 
United Nations Children’s Fund). 
Diadakan selama lima hari mulai dari 

tanggal 5 hingga tanggal 9 Agustus 
2019 bertempat di Koridor Coworking 
Space Siola. Sebanyak 20 anak 
atau pelajar Surabaya terpilih untuk 
mengikuti workshop tersebut. 15 anak 
diantaranya merupakan hasil seleksi 
dari berbagai sekolah jenjang SD dan 
SMP di Surabaya, sedangkan lima 
anak lainnya merupakan partner dari 
Unicef.
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Di hari pertama dan kedua, 
Giacomo memberikan materi berupa 
dasar-dasar fotografi. Selain itu, 
fotografer yang telah berkeliling ke 
lebih dari 60 negara di dunia ini juga 
menunjukkan hasil karyanya. Foto-
foto yang ia ambil di berbagai negara 
mulai dari Afghanistan, Myanmar, 
Liberia, hingga kawasan Tajikistan 
tersebut membuat peserta berdecak 
kagum.

“Banyak obyek foto menarik 
yang sering kali kita lewatkan. Padahal 
setiap negara memiliki karakter dan 
sifat yang berbeda-beda. Kita bisa 
belajar dari foto-foto tersebut,” ujar 
Giacomo.

Selanjutnya, Giacomo juga 
mengatakan bahwa semua foto itu 
memiliki cerita dan pesan yang bisa 
disampaikan oleh pemotretnya. 
Hanya dengan melalui foto, seorang 
fotografer bisa menyampaikan pesan 
ke seluruh dunia. Melalui foto itu pula 
masyarakat bisa mengetahui kondisi 
dan keadaan negara lain.

Di hari selanjutnya, Giacomo 
mengajak para peserta untuk terjun 
langsung mengambil foto di beberapa 
lokasi di Surabaya. Mereka diajak 
blusukan mulai dari taman hingga 
masuk ke pasar dan perkampungan. 
Meski harus berkeliling seharian, 
para peserta mengaku sangat 
senang. Kitaro misalnya, salah satu 
peserta mengaku sangat senang bisa 
mengikuti workshop ini.

“Memang pada dasarnya 
saya menyukai dunia fotografi. 
Bahkan sebelumnya saya juga sudah 
tergabung dalam komunitas fotoggrafi 
di Surabaya. Saya senang, sebab 
nantinya foto-foto yang kami ambil 
bisa dibawa ke Cologne, Jerman 
untuk ditampilkan pada sebuah acara 
internasional Kota Layak Anak Dunia,” 
tutur Kitaro.

Menariknya lagi, diantara 
20 anak peserta, terdapat dua anak 
berkebutuhan khusus yang berasal 
dari UPTD Liponsos Kalijudan. Mereka 
berdua adalah Kiking dan Mukidi. 
Meski dalam keterbatasan, Kiking 
dan Mukidi berhasil menunjukkan 
kemahirannya dalam membidik 
melalui lensa kameranya. Kiking yang 
bernama asli Mohammad Rizky Nur 
Yahya berhasil meraih penghargaan 
The Best Photografer pada workshop 
kali ini. Sedangkan sahabatnya, 
Mukidi, berhasil meraih predikat The 
Best Team bersama kelompoknya.

Sebagai bentuk apresiasi, 
para peserta menghadiahi Giacomo 
sebuah panggilan akrab, yakni ‘Cak 
Gi’. ‘Cak’ merupakan panggilan yang 
ditujukan kepada seorang kakak 
atau senior dalam bahasa daerah. 
Giacomo pun tampak senang dengan 
panggilan akrab yang diberikan oleh 
murid-muridnya ini. Selain itu, bentuk 
apresiasi lain juga datang dari Kiking 
dan Mukidi. Secara khusus, dua anak 
berkebutuhan khusus ini membuat 
sebuah kain batik untuk Giacomo. 
Tak pelak, suasana perpisahan di 

penghujung workshop menjadi 
mengharukan. Meski diantara mereka 
tidak saling mengenal sebelumnya, 
kini mereka melebur bak sahabat yang 
sudah lama kenal.

Perwakilan dari Unicef, Ari 
Rukmana, mengucapkan terima kasih 
kepada Pemerintah Kota Surabaya 
atas terselenggaranya kegiatan 
ini dengan sangat baik. Meskipun 
pihaknya juga menyadari bahwa 
waktu persiapan ini tidak panjang dan 
cenderung singkat. Namun, pemkot 
berhasil memberikan fasilitas tempat 
yang sangat nyaman dan infrastruktur 
penunjang lainnya yang membuat 
workshop dapat berjalan dengan 
lancar.

“Saya juga mengucapkan 
selamat kepada para peserta. 
Sebab kalian terpilih menjadi murid 
Giacomo Pirozzi diantara satu juta 
anak di Surabaya dan 80 juta anak 
di Indonesia. Setiap tahun, Giacomo 
hanya mengajar di tiga tempat saja. 
Tahun ini salah satunya adalah di 
Surabaya,” tandasnya.

Kegiatan workshop ini 
merupakan hadiah turunan yang 
diberikan Unicef kepada Kota 
Surabaya karena berhasil menjadi 
Kota Layah Anak terbaik di Indonesia. 
Arie mengungkapkan, dari 20 anak 
yang mengikuti workshop tersebut, 
akan dipilih satu anak yang akan 
mendampingi Wali Kota Surabaya 
dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kota 
Layah Anak di Jerman.
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Melesatkan Pengembangan Kampung

dengan Standar Global 
Kompetisi selama ini 

menjadi salah satu strategi 
pengembangan kualitas 
lingkungan permukiman 

di Surabaya. Tahun ini, 
Pemerintah Kota Surabaya 

ingin mengakselerasikannya 
dengan menerapkan standar-

standar yang dikembangkan di 
dunia internasonal, Smart City. 

Program Surabaya Smart City 
menjadi gagasan baru yang 
memperbaharui berbagai 
lomba selama ini seperti 
merdeka dari sampah 
(MDS) dan lomba Surabaya 

Green and Clean. Dalam konsep baru 
kali ini, lomba tidak hanya fokus dalam 
bidang kebersihan tetapi hampir 
di semua bidang.  Kepala Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi 
menjelaskan SSC ini merupakan 
kenaikan level dari program-program 
lingkungan di kampung-kampung 
Surabaya terdahulu. Program ini 
diharapkan tidak hanya menata 

lingkungannya, tetapi juga harus 
bisa menjadi smart living, makanya 
warga harus bisa lebih berinovasi dan 
berkreasi dalam mengembangkan 
kampungnya masing-masing. 

“Kami ingin ada kampung-
kampung wisata dengan ciri khas 
tertentu, sehingga ada perputaran 
ekonomi yang bisa didapatkan. 
Kampung yang memiliki daya jual itu 
akan menjadi kampung-kampung 
unggulan di Surabaya,” kata Eri saat 
peluncuran SSC di Gedung Wanita 
Candra Kencana beberapa waktu lalu.

38
SEPTEMBER

- 2019 -

KOLABORASI



Menurut Eri, perwujudan 
Surabaya sebagai Smart City itu hanya 
bisa dilakukan bila kampung-kampung 
turut bergerak. Sebab, Surabaya 
telah dipenuhi hotel-hotel, mal dan 
apartemen. Karenanya, dia berharap 
hadirnya modernisasi itu tidak 
menghilangkan kampung-kampung 
yang ada di Surabaya. 

“Jangan sampai dengan 
berdirinya itu, kampung-kampung 
hilang dan kumuh. Kami berharap 
bisa mewujudkan impian Bu Wali (Tri 
Rismaharini),” kata dia. 

Oleh karena itu, dia berharap 
kepada para lurah untuk bisa 
mendorong warganya masing-
masing supaya secara bersama-
sama membangun kampung yang 
berpotensi wisata. Baik dari segi 
kebersihan, produk unggulan, 
kampung aman, dan aspek lainnya.  
“Jadi, tiap kampung itu diharapkan 
bisa mengeluarkan potensinya 
masing-masing, kemudian dijadikan 
satu di Surabaya Smart City ini,” 
ujarnya.  

Adi Candra, Ketua Tim 
Motivator Lingkungan Sub Bagian 
Pemberdayaan Masyarakat Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH) mengatakan ada beberapa 
tujuan yang ingin diraih melalui 
kompetisi ini. Diantaranya adalah 
mewujudkan Smart Environment yang 
meliputi smart energy, smart water, air 
and land management, serta smart 
waste management.  “Kami juga 
ingin mengedukasi masyarakat untuk 
menjaga kebersihan dan lingkungan, 
mengolah sampah, mengurai 
sampah plastik, penghijauan, 

gotong-royong, serta mengubah 
kebiasaan masyarakat jadi lebih peduli 
lingkungan,” imbuhnya. 

Ia juga memastikan bahwa 
ada 11 poin penilaian dalam 
Surabaya smart City 2019 ini, di 
antaranya kebersihan lingkungan 
dan pemilihan sampah, penghijauan, 
pencapaian target reduksi sampah, 
kondisi drainase dan sanitasi, 
tingkat partisipasi warga, perilaku 
cinta lingkungan, inovasi, eksistensi 
tim pendamping lingkungan, 
pemanfaatan energy alternative 
terbarukan, pemanfaatan lahan untuk 
pertanian perkotaan (urban farming), 
dan ekonomi sirkular.

“Lomba ini wajib diikuti 
oleh 154 kelurahan yang ada di 
Kota Surabaya. Kami juga berharap 
sebanyak 1.405 RW ikut berpartisipasi 
dalam ajang bergengsi ini,” kata Adi. 

Nantinya, pihak panitia akan 
menyeleksi total RW ini pada babak 
pertama menjadi 500 RW terbaik. 
Seleksi dilakukan melalui screening 
profil RW. Sebanyak 500 RW yang 
terpilih itu akan mendapatkan uang 
pembinaan sebesar Rp 500 ribu. 

Di babak penyisihan kedua, 
dari 500 RW itu akan diseleksi lagi 
menjadi 150 RW terbaik. Bagi yang 
terpilih ini akan mendapatkan work 
shop mengenai smart city dan berhak 
atas dana pembinaan sebesar Rp 1,5 
juta. Selanjutnya, diseleksi lagi menjadi 
75 RW terbaik. 

“Kalau sudah masuk 75 RW 
terbaik itu, maka RW inilah yang ikut 
awarding SSC. Jadi, mereka ini menjadi 

bakal-bakal pemenang,” kata dia. 

Adi juga memastikan bahwa 
lomba SSC menyiapkan total hadiah 
sebesar Rp 2,165 miliar. Juara pertama 
mendapatkan uang pembinaan 
sebanyak Rp 50 juta, juara dua Rp 40 
juta, dan juara tiga Rp 30 juta. 

Selain itu, ada 18 kampung 
dari masing-masing kategori akan 
mendapatkan hadiah senilai Rp 15 
juta. Meliputi kategori pengelolaan 
sampah terbaik, pengelolaan 
lingkungan hijau terbaik, sanitasi 
terbaik, dan pemanfaatan energy 
alternative terbaik. 

Tak hanya itu, lima kampung 
juara satu roadshow mendapatkan 
hadiah senilai Rp 2 juta. Lima 
kampung juara dua mendapatkan RP 
1,5 juta, dan juara tiga masing-masing 
mendapatkan RP 1 juta. Selain itu, 
juara satu hingga lima pendamping 
lingkungan terbaik juga akan 
mendapatkan uang tunai berturut-
turut RP 5 juta, Rp 4 juta, Rp 3 juta, Rp 
2 juta, dan Rp 1 juta. 

Dalam menyukseskan SSC ini, 
Pemkot Surabaya pun menggandeng 
media Jawa Pos Grup. Pemimpin 
Redaksi (Pemred) Jawa Pos Abdul 
Rokhim mengatakan sangat 
mendukung program SSC yang 
digagas pemkot. Jawa Pos sebagai 
media nasional akan membantu 
secara penuh dalam menyosialisasikan 
program tersebut  “Jawa Pos mengajak 
grup Radar Surabaya dan SBO TV 
sebagai media partnet. Dengan 
platform yang dimiliki, kami harapkan 
dapat membantu Pemkot Surabaya 
menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. 
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Dikejar Satpam 
Karena Jualan di Mal

Terlahir dari keluarga yang 
berkecukupan, membuat 

Dwi Ardhi Nugroho (47) 
memperbaiki nasibnya 

dengan menjadi pebisnis 
makanan. Ardhi, merupakan 

pendiri kue brownies bernama 
Ardy Bite. Dikalangan 

Pahlawan Ekonomi Surabaya, 
ia terbilang sebagai pebisnis 

yang sukses. Bahkan tidak 
hanya melulu jualan, tapi kini 

Ardhi juga menjadi mentor 
pelaku PE khususnya anak 
muda yang ingin merintis 

bisnis makanan. Berikut 
kisahnya.

Ardhi ingat betul dengan 
kisahnya yang terjadi 7 
tahun lalu. Memori yang 
terekam olahnya tidak 
bisa dilupakan begitu 
saja, saat menginjak 

tahun ke-6 sebagai pembuat kue 
brownies cokelat bernama Ardy 
Bite. Ardhi kepada Gapura, Selasa 
(27/8/2019) mengatakan kalau 
saat itu menjadi tahun yang berat. 
Dirinya diuji dengan situasi dimana 
harus memasarkan browniesnya. 
Browniesnya merupakan pemain baru 
di Surabaya, ketika disaat yang sama 
sebuah brownies dengan brand yang 
sangat kuat juga baru dikenal oleh 
masyarakat Surabaya. 

“Saya harus berusaha 
bagaimana dagangan saya habis. Itu 
saja,” jelas Ardhi.

Pria yang tinggal di Pucang 
Kerep No.8 Surabaya ini memegang 
prinsipnya kalau dagangan yang 
ia bawa harus habis. Ardhi juga 
ingin membuktikan dirinya mampu 
dikalangan keluarganya, sebagai 
pria yang mampu berbisnis. Ardhi 
menjalani bisnis brownies, tak 
lama sesudah pensiun dini sebagai 
karyawan. Sebagai pekerja dengan 
latar belakang ijazah teknik sipil, yang 
akhirnya terhenti karena dirasa tak 
cocok olehnya.

Awalnya, Ardhi berkeliling di 
kawasan Ruko Kebon Bibit Bratang 
Binangun untuk memasarkan 
produknya.  Seorang calon 
pelanggannya dari kalangan karyawan  
bank tertarik dengan produknya. 
Pelanggannya langsung cocok, 
begitu mencoba sepotong brownies. 

Titik  Nol Ardhi Bangun Bisnis Brownies 
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Ardhi mendapatkan mandat untuk 
mengantarkan 2 kotak brownies itu 
untuk diantarkan ke Plaza Surabaya di 
Jalan Pemuda. Begitu mendapatkan 
alamat tujuan, Ardhi langsung 
bergegas ke lokasi.

“Rugi rasanya kalau hanya 
bawa 2 brownies. Akhirnya saya bawa 
24 kota sekaligus,” jelas Ardhi.

Berjualan di mal bukan perkara 
yang dibolehkan. Ardhi memutar otak, 
bagaimana usahanya bisa mulus. 
Ardhi lantas berpenampilan layaknya 
pengunjung, demi mengelabuhi 
petugas keamanan mal. Bahkan 
24 kotak brownies yang ia tenteng 
dikemas rapi yang ditaruh dalam tas 
branded dari sebuah produk. Alhasil, 
usahanya berhasil. Tidak ada satpam 
mal yang mencurigai aksinya, meski 
Ardhi harus menawarkan kepada 
satu persatu pengunjung yang lewat 
didepannya. Tidak kurang dari 1 jam, 
semua dagangannya ludes terjual. 
Ardhi bersorak kegirangan, begitu 
keluar dari mal. 

“Rasanya seperti hattrick. 
Memasukkan 3 gol sekaligus,” kenang 
Ardhi.

Aksi nekatnya berjualan di mal 
berlanjut. Ardhi tidak hanya beraksi 
di Plaza Surabaya, melainkan sudah 
menjual browniesnya di sejumlah 

mal di Kota Pahlawan. Seperti  
WTC, Plaza Marina, Grand City, 
THR sampai Ciputra World. Karena 
saking seringnya jualan doorstop ke 
pengunjung dari satu ke mal ke mal 
yang lain, Ardhi sampai hafal dimana 
lokasi sejumlah store di mal. 

Dari sekian pengalamannya 
jualan di mal, aksinya pernah 
kepergok satpam beberapa kali. 
Termasuk di WTC dan Plaza Marina. 
Suatu ketika, ada satpam yang melihat 
dirinya berjualan. Aksinya dianggap 
illegal, karena Ardhi bukan penyewa 
stan. Akhirnya dirinya diinterogasi 
dan dibawa ke ruang pengamanan. 
Fotonya lalu dipasang dipapan 
informasi, sebagai peringatan. 

“Tapi nekatnya saya tetap 
jualan di mal. Karena saya tahu beban 
hidup saya lebih berat daripada 
mereka (satpam, red),” ungkapnya.

Kisahnya berjualan di mal 
sebenarnya hanya sebagian kecil 
usahanya dalam membangun 
bisnis brownies. Ardhi merasakan 
jatuh bangun. Suatu ketika, Ardhi 
mengalami musibah kecelakaan, 
yang membuatnya berhenti selama 6 
bulan dari rutinitasnya memproduksi 
brownies. Saat itu, Ardhi belum punya 
pegawai. Ia harus mengendalikan 
sendiri mulai urusan membeli bahan 
baku sampai urusan pemasaran. 
Kuangan yang seret memaksanya 

numpang ke rumah orang. Ardhi tidak 
cukup mampu mengontrak rumah 
karena biaya yang diakuinya besar.

Selama hampir 10 tahun 
berjualan brownies, Ardhi memang 
belum mampu memiliki store. 
Browniesnya hanya dijual dengan cara 
keliling dari satu tempat ke tempat 
lain dengan motor. Ardhi dalam 
perhari bisa menjual rata-rata 24 
kotak dengan harga perkotaknya 35 
ribu rupiah. Bite Ardy juga masuk ke 
sejumlah toko, dan berhasil sampai 
repeat order.

Bite Ardy memang brownies 
rumahan. Tapi karena pemiliknya 
menjaga kualitas bahan, produknya 
laku keras dengan menyasar segmen 
menengah keatas. Ada beberapa 
varian yang best seller. Seperti 
almond, chocho melt, crazy chunk, 
double chesee, mix pack maupun 
batik. Kini Ardhi juga memproduksi 
salad sebagai produk tambahan. 

Kehadiran Bite Ardy juga 
menjadi misi Ardhi untuk mengubah 
persepsi, kalau brownies tidak melulu 
dari Bandung Jawa Barat. Surabaya 
dirasa mampu menciptakan produk 
makanan selain yang sudah biasa, 
seperti rujak cingur sampai lontong 
balap. Ardhi juga bercerita kepada 
Gapura tentang mimpinya bisa 
menembus pasar internasional.and
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Melangkah Menjangkau 
yang Tak Terjangkau
Sejak dibentuk pada 

tahun 2009, berbagai 
misi penyelamatan 

kesejahteraan sosial telah 
berhasil dilaksanakan oleh 

para petugas yang dibentuk 
oleh Departemen Sosial. 

Berbagai cerita suka dan 
duka menjadi bagian tak 

terlepaskan dari pekerjaan 
mereka sehingga dari 

setiap kejadian selalu ada 
pelajaran hidup baru agar 
terus berkembang menjadi 

insan yang lebih baik. 

Begitu pula 31 petugas 
Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) yang 
berada di Surabaya. Mereka 
memiliki tugas khusus untuk 
melakukan pendampingan 

terhadap Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 
26 kategori, yakni anak bayi terlantar, 
anak terlantar, anak berhadapan 
dengan hukum, anak jalanan, anak 
dengan kedisabilitasan (ADK), 
anak yang menjadi korban tindak 
kekerasan, anak yang memerlukan 
perlindungan khusus, lanjut usia 
terlantar, penyandang disabilitas, 
tuna susila, gelandangan, pengemis, 
pemulung, kelompok minoritas, bekas 
warga binaan pemasyarakatan, orang 
dengan HIV/ AIDS (ODHA), Korban 
penyalahgunaan NAPZA, korban 
trafficking, korban tindak kekerasan, 

Pekerja migran bermasalah, korban 
bencana alam, korban bencana sosial, 
perempuan rawan sosial ekonomi, 
fakir miskin, keluarga bermasalah 
sosial psikologis dan komunitas adat 
terpencil. 

Dari semua upaya 
penyelamatan, terdapat beberapa 
cerita tak terlupakan yang dialami 
oleh TKSK. Salah satunya ialah 
kala menangani gelandangan 
yang mengalami gangguan 
psikotoprika dengan beberapa luka 
yang dibungkus perban di sekujur 
tubuhnya. Meskipun tubuhnya penuh 
luka, namun Ia tetap banyak tingkah 
sehingga luka-luka yang sedang 
dalam penanganan dokter terpaksa 
harus ditangani lagi karena banyak 
perban yang dibuka. Sehingga, masa 
inapnya harus ditambah. 

Inspirasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
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Tak hanya pengorbanan 
waktu, terkadang TKSK juga menemui 
kejadian yang memilukan, salah 
satunya dengan diterimanya laporan 
adanya gelandangan lansia yang 
pingsan di jalan. Setelah diselediki 
lebih lanjut dengan berkoordinasi 
dengan Polsek setempat, gelandangan 
lansia tersebut dibawa ke RSUD 
Dr. Soetomo. Sembari dilakukan 
penanganan oleh tim dokter, TKSK 
pun mencari informasi keberadaan 
keluarganya. Namun, sayangnya 
sebelum mendapatkan informasi 
terkait keberadaan keluarga, 
gelandangan lansia tersebut terlanjur 
meninggal dunia. Akhirnya jenazahnya 
dibawa ke Liponsos Keputih dan 
diberi nama Mr. X, karena tak terdapat 
informasi jelas mengenai identitasnya. 

Tak berapa lama, terdapat 
laporan adanya keluarga yang 
kehilangan anggota keluarga, 
petugas TKSK pun melakukan 
koordinasi dengan berbagai pihak, 
hingga akhirnya dapat menemui 
keluarga jenazah Mr. X, setelah 
bertemu, keadaan ekonomi yang di 
bawah rata-rata, ditambah keadaan 
keterbelakangan mental dari istri dan 
anaknya membuat mereka harus 
benar-benar sabar dalam membantu 
pengurusan administrasi jenazah, 
ditambah tak ditemukannya surat-
surat identitas dari keluarga tersebut 
menyebabkan proses pengurusan 
jenazah harus dikembalikan ke Dinas 
Sosial dan dilakukan pemakaman di 
daerah Keputih. 

Tak jarang, mereka juga 
menemukan keluarga yang menolak 
kepulangan PMKS. Cerita ini 
pernah dialami oleh Heri Suprianto, 
TKSK yang bekerja di Kecamatan 
Sukomanunggal. Ia pernah 
menjumpai PMKS yang mengalami 
penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi 
TBC dan HIV. Selama perawatan, 
tak ada keluarga yang menjenguk, 
setelah diselidiki lebih lanjut ternyata 
Ia memiliki anak dan istri namun telah 
bercerai dan keluarga enggan untuk 
merawat. Hingga PMKS ini meninggal 
dunia, keluarga baru mengakui namun 
proses pemakaman dan pengurusan 
jenazah sepenuhnya dikembalikan 
kepada Dinas Sosial. Dari berbagai 
kejadian yang pernah dialami, Heri 
tak dapat menyalahkan keluarga, Ia 
meyakini dari setiap kejadian terdapat 
latar belakang yang menyebabkan 
keluarga bersikap demikian. 

“Sebisa mungkin, kami 
melaksanakan tugas sebaik mungkin, 
sesuai dengan semboyan TKSK, 
Melangkah Menjangkau yang Tak 
Terjangkau”. 

Mental yang kuat juga 
dibutuhkan kala menjalankan tugas, 
terutama ketika mendampingi 
Wanita Tuna Susila, tugas TKSK dalam 
mengawal selalu dibantu Linmas 
dan Satpol PP. Hal ini dikarenakan 
dalam menjalankan tugas ini mereka 
kerapkali diikuti oleh mucikari 
dan orang-orang suruhannya 
yang memiliki fisik kuat. 
Dalam menghadapi hal ini, 

Heri mengatakan diperlukan proses 
negosiasi yang baik, sehingga pihak 
mucikari dapat memahami peran 
TKSK dalam membantu penanganan 
masalah kesejahteraan sosial. 

Ia pun menambahkan, bahwa 
kegiatan TKSK di Surabaya termasuk 
salah satu yang terbaik. Hal ini 
karena pemerintah sangat menjamin 
kesejahteraan seluruh masyarakatnya, 
ditambah dengan kehadiran teknologi 
digital seperti media sosial yang juga 
dapat menjadi ruang aduan publik 
dan Media Center 112, 

“Jadi ketika ada permasalahan 
di lapangan, siapapun bisa mengakses 
dan melaporkan. Setiap kendala juga 
dikoordinasikan dengan baik antar 
lembaga hingga sampai pada proses 
pendampingan PMKS yang dilakukan 
oleh TKSK,” ceritanya. 

Menjalani pekerjaan ini 
tentunya menyimpan suka dan duka. 
Di satu sisi, pekerjaannya ini juga 
memiliki tantangan tersendiri yakni 
jam kerja yang tidak terikat waktu, 
karena harus siap melaksanakan tugas 
termasuk ketika mendapat laporan 
pada tengah malam sekalipun.  
Namun, Heri mengungkapkan, 
keberhasilannya dalam mendampingi 
dan membantu menyelesaikan setiap 
tahapan proses administratif PMKS 
menjadi motivasinya untuk terus 

bekerja membantu penanganan 
Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 
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Cukup banyak komunitas 
olahraga di Surabaya 
yang menaungi para 

penghobi lari-lari, sebut 
saja RIOT, Indo Runners, 

She Run Sub, Kendos 
Runner, dan masih 

banyak lagi. Tapi ada 
satu komunitas lari yang 

cukup unik bernama 
Weerun Surabaya. 

komunitas ini 
menggabungkan 

olahraga lari-
lari dengan 

charity atau 
aksi sosial.

Pagi itu, Minggu (18/08) jarum jam menunjukkan 
pukul 07.30 WIB. Waktu yang cukup siang bagi 
Ferry Soesanto (42) dan Ng Willy Widjaja (36), 
dua sahabat yang menjadi founder dan Ketua 
WeeRun Surabaya. Maklum, pagi itu sejak 
pukul 05.00 WIB, belasan anggota WeeRun 

menuntaskan porsi latihan lari jarak jauh, dikawasan 
Perumahan Citraland Surabaya setiap minggu, mereka 
kumpul di kawasan Surabaya Barat ini untuk latihan 
bersama, sebagai aktivitas rutin komunitas ini.

“Kalau tiap minggu, kami selalu bertemu untuk 
latihan bersama disini (gwalk). Dulu sebelum anggotanya 
sebanyak ini, kami kumpulnya di Gereja Yakobus. Tapi 
akhirnya pindah,” jelas Ferry, membuka percakapan kepada 
Gapura.

Terbentuk sejak Maret 2013 lalu, anggota WeeRun 
Surabaya kini di angka ratusan, dengan sebaran di berbagai 
daerah. Selain chapter Surabaya Barat dan Surabaya Timur, 
WeeRun juga lahir di Mojokerto, Jember, maupun Pandaan 
Pasuruan. Pertumbuhan yang cukup luar biasa, yang lahir 
karena pengaruh positif WeeRun kepada publik. Lalu 
WeeRun mengusung tagline “Where Everyone Evolves and 
Lives Changed”. Kalimat ini bermakna bagi mereka yang 
melakukan evaluasi, maka hidupnya akan berubah. Dengan 
berlari, kehidupan khususnya kondisi fisik tentuk akan jauh 
lebih baik.

Mengenal Komunitas WeeRun yang Menggabungkan Lari dan Aksi Sosial

Bergerak untuk Mengubah 
Kehidupan Lebih Baik

Ferry Soesanto, founder 
Weerun

AREK-AREK
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Awalnya, WeeRun hadir karena 
hobi yang sama. Ferry dan Willy 
yang berlatar belakang pengusaha, 
membentuk komunitas lari. Kesamaan 
pada hobi ini mempertemukan 
dengan hobi yang sama, di sejumlah 
event lari di Kota Surabaya. Komitmen 
untuk menjaga tubuh untuk tetap 
sehat membuatnya satu sama lain 
menjalankan kegiatan lari-lari sebagai 
media untuk silaturahmi. Akhirnya, 
banyak yang ikut terpengaruh untuk 
menjadi anggota komunitas.

Dari situlah, WeeRun 
menaungi pelari dari berbagai 
latar belakang. Selain pengusaha, 
anggota WeeRun juga ada yang 
merupakan seorang dokter sampai 
kalangan perbankan. Ferry mengaku 
anggotanya tidak memiliki kesulitan, 
karena mereka sudah menyadari 
alokasi waktu pertemuan dilakukan 
dihari libur, seperti minggu.

Keberadaan komunitas ini 
faktanya tidak bisa dianggap biasa-
biasa saja. Informasi yang tertulis 
pada aku resmi instagram WeeRun.
id menyebutkan, komunitas ini punya 
195 anggota yang pernah ikuti lari 
marathon. Selain itu, ada 541 pelari 
yang sudah memiliki medali di ajang 
full marathon. Tidak tanggung 
tanggung, 9 anggota yang lain 
sudah berpartisipasi dalam ajang 
Ironman 70.3, yang merupakan event 

bergengsi olahraga triathlon jarak 
jauh, yang dinaungi World Triathlon 
Corporation (WTC). Selain anggotanya 
sudah mencicipi ajang marathon 
bergengsi seperti Surabaya Marathon, 
Tokyo Marathon, dan Chicago 
Marathon, September 2019 sejumlah 
anggota WeeRun akan bertolak 
ke Jerman untuk ikuti event Berlin 
marathon.

Sementara Willy 
menambahkan, komunitas ini tidak 
ingin hadir untuk menjadi media 
interaksi dalam urusan bisnis. WeeRun 
mengambil ranah kepentingan sosial, 
seperti penggalangan dana lewat 
aktivitas tahunan, yang melibatkan 
anggotanya untuk bisa berbagi. Event 
yang pernah digelar seperti World 
Woman Run, event lari yang diikuti 
kaum perempuan, di mana hasil 
penggalangan dananya 100 persen 
disumbangkan ke sebuah yayasan 
yang menaungi orang dengan 
masalah jantung pada anak. 

“Event ini juga sifatnya 
tahunan. Kita dorong anggota untuk 
berkenan menyisihkan dana sosial,” 
ujar Willy.

Tidak tanggung-tanggung, 
acara ini berhasil mengumpulkan 
dana 500 juta rupiah. Dana yang 
sangat fantastis, yang bisa dinikmati 

sembilan anak dengan masalah 
pada jantung. WeeRun berkomitmen 
melakukan peningkatan target pada 
calon penerima, sebanyak 12 anak. 

Lalu kenapa WeeRun 
mengambil ranah sosial? Bagi Willy, 
WeeRun tidak ingin sekedar eksis 
kegiatan lari-larinya terpampang 
viral di media sosial. Melainkan ada 
kontribusi nyata, untuk warga yang 
membutuhkan. Bahkan, 
sudah menjadi 
sebuah komitmen 
bersama untuk 
memberikan 
manfaat 
kepada 
mereka yang 
membutuhkan.
and 

Willy Widjaja, ketua Weerun
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Setahap Menuju Predikat 

Event Sport Tourism Global
Tren sport tourism di tingkat global 
salah satunya dicirikan oleh lomba 

marathon di berbagai belahan dunia. 
Beberapa yang bergengsi dan diburu 

seperti di Boston, London, atau Tokyo. 
Kota Pahlawan terus menapaki langkah 

menuju predikat global dengan Surabaya 
Marathon 2019.

Perhelatan Surabaya Marathon 2019
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Pagi itu ribuan orang 
memadati Jalan Embong 
Malang Surabaya. Mereka 
merupakan peserta 
Surabaya Marathon 2019 
yang dilaksanakan di 

beberapa rute jalan Kota Pahlawan 
minggu (04/08).  Peserta datang 
dari berbagai wilayah di Indonesia, 
bahkan mancanegara. Agenda yang 
dilaksanakan kali ketiga semakin 
diminati. Hal ini ditunjukkan dengan 
jumlah peserta yang terus meningkat. 
Saat awal digelar, jumlah peserta 
mencapai 3.000 orang dan tahun 2018 
meningkat 4.400 peserta. Kemudian 
tahun 2019, meningkat menjadi 6.005 
peserta.

Tak hanya secara kuantitas, 
peningkatan juga dilihat dari testimoni 
para peserta yang nampak menikmati 
perlombaan ini. Beberapa dari 
mereka memuji kualitas udara di 
Surabaya yang segar. Ada pula yang 
terpukau oleh beberapa landmark 
kota dalam rute yang disiapkan 
panitia. Lel Kipchirchir asal pelari 
Kenya salah satunya. Pelari asal Kenya 
yang menjadi juara 1 kategori lari 
5 Kilometer (Internasional) memuji 
kualitas udara di Surabaya yang 
dingin dan segar. Ia merasa enjoy saat 
mengikuti event tahunan ini. Apalagi, 
track yang dilalui peserta dinilai 
menarik, karena melewati beberapa 
ikon Kota Pahlawan.

 “Untuk dibuat lari itu udaranya 
enak, segar, terus tracknya juga asik 

untuk lari Marathon,” kata Lel saat 
ditemui awak media usai garis finish.

Hal yang sama juga 
disampaikan Joseph Mwangi Ngare. 
Pria asal Kenya ini berhasil menjadi 
juara 1 kategori lari 10 Kilometer 
(Internasional). Joseph juga mengaku 
nyaman dan enjoy saat mengikuti 
event marathon ini. 

 “Lari di sini sangat nyaman 
dan enjoy, udaranya sangat dingin di 
sini ketika menjalankan marathon, dan 
ini adalah yang kedua kalinya saya ikut 
marathon di Surabaya,” kata Joseph.

Tidak hanya peserta dari 
luar negeri yang memuji kualitas 
udara di Surabaya. Beberapa peserta 
dari regional juga mengaku sejuk 
saat berlari memutari jalanan Kota 
Pahlawan. Salah satunya adalah 
Jauhari Johan, juara 2 Surabaya 
Marathon 2019 Kategori 10 Kilometer 
(Nasional).

Ini merupakan kali kedua 
Johan mengikuti event Surabaya 
Marathon. Pria asal Palembang ini 
mengapresiasi penyelenggaraan 
Surabaya Marathon yang dari tahun 
semakin meriah. Menurutnya, rute 
dan medan yang dilalui para peserta 
sangat steril, sehingga nyaman saat 
dilintasi para pelari. “Cuaca tadi pagi 
saya rasakan sejuk, tapi yang pasti 
matahari juga lumayan, semuanya 
tidak ada masalah,” kata Johan.
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Ia berharap, event 
Surabaya Marathon ini bisa terus 
diselenggarakan. Di samping itu, 
melalui event ini dapat memunculkan 
bibit-bibit atlet baru. Khususnya atlet 
lari jarak jauh. “Semoga atlet-atlet 
yang berpotensi di Surabaya dan di 
Indonesia bisa berprestasi nantinya,” 
imbuhnya.

Ikon-ikon kota Pahlawan 
ternyata juga menjadi daya tarik 
bagi para peserta. Sahad Artonah, 
peserta full marathon asal Tangerang 
mengaku terkesan dalam kali 
pertamanya ikut. Ia mengaku hobi lari 
sekaligus untuk menikmati spot-spot 
menarik dari sebuah kota. 

 “Rutenya bagus-bagus, beda 
dengan yang ada di kota lain, tapi 
mungkin ke depannya harus disiapkan 
titik-titik khusus untuk berfoto supaya 
peserta dapat kesan dalam acara ini,” 
terangnya saat diwawancara selepas 
menyelesaikan lomba.

Mereka yang terkesan 
pelaksanaan Surabaya Marathon 
mengaku ingin mengulangi lagi tahun 
depan.

Lemek Yunias Banu pemenang 
kategori half marathon asal Nusa 
Tenggara Timur (NTT) mengaku 
terkesan meski baru pertama kali 

mengikuti marathon di Indonesia, 
khususnya di Kota Surabaya.

“Ini pertama kali saya datang 
di Kota Surabaya. Nanti saya akan 
datang kembali untuk mengikuti 
marathon tahun berikutnya. 
Saya disambut begitu hangat 
oleh pemerintah dan warga Kota 
Surabaya. Pengalaman yang sangat 
menyenangkan,” kata Lemek sapaan 
lekatnya, saat ditemui usai menerima 
medali.

Dampak Ekonomi dan 
Hiburan Warga

Terus berkembangnya event 
ini menambah keragaman agenda 
wisata andalan di Surabaya.  Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini bercerita, 
sebetulnya pihak panitia berencana 
menambah jumlah peserta, namun 
karena keterbatasan waktu sehingga 
ditutup mencapai 6.005 peserta. 

 “Sebetulnya kita mau tambah, 
tapi kemarin karena waktunya mepet,” 
kata Risma.

Menurutnya, Surabaya 
Marathon 2019 bukan hanya kegiatan 
lari untuk tujuan kesehatan atau 
mencari bibit-bibit atlet baru, tapi 
lebih dari itu. Sebab event ini secara 

tidak langsung juga memiliki dampak 
ekonomi yang cukup besar.

 “Saya kira ini suatu 
peluang untuk Surabaya, bukan 
hanya marathonnya, tapi dampak 
ekonominya cukup besar. Karena hotel 
semua penuh saat ini, kemudian mal-
mal juga semua ramai sekali,” katanya.

Wali Kota juga berharap, event 
ini dapat menjadi ajang bagi atlet asal 
Indonesia khususnya Surabaya untuk 
mengukur prestasi dengan para pelari 
asal luar negeri. 

 “Artinya bisa dijadikan ajang 
untuk mengukur prestasi mereka, 
dengan para pelari dari luar negeri. 
Insya Allah kita akan jadikan agenda 
rutin setiap tahun,” imbuhnya. 

Surabaya Marathon sebagai 
atraksi wisata diakui oleh Eka, salah 
satu penonton yang hadir. Mahasiswa 
kampus negeri di Surabaya ini sengaja 
datang setelah tertarik melihat 
pengumuman di media sosial. 

“Ternyata seru, rame, dan lucu 
ya. Tadi ada yang larinya pakai kostum 
unik-unik seperti bawa alat masak. 
Saya sih berharap acara ini diadakan 
lagi dan ditambah variasi eventnya 
agar makin meriah di tahun-tahun 
depan,” terangnya 
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Dukungan Untuk 
Surabaya yang Hijau

Perempuan dapat terus berperan 
lebih dalam pembangunan. Dharma 

Wanita Persatuan Kota Surabaya 
mengupayakannya dengan terus 

membekali keterampilan dan 
meningkatkan kreatifitas kadernya 

melalui berbagai pelatihan.

Upaya Meningkatkan Kreatifitas melalui Workshop Tanah Liat

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya 
menyelenggarakan kegiatan workshop pada 
rabu (22/8) bertemakan Green Workshop 
bertempat di Exhibition Hall Grand City. 
Bekerja sama dengan Anddy’s Green Architect, 
Workshop dihadiri oleh perwakilan dharma 

wanita setiap kecamatan se-kota Surabaya dengan total 
perwakilan dari 31 kecamatan. Peserta workshop tidak 
hanya dibatasi dari pihak dharma wanita saja namun 
juga dibuka untuk umum. Acara berlangsung pukul 16.00 
WIB sampai dengan 17.00 WIB mengangkat tema “Kreatif 
Menggunakan Tanah Liat Mempercantik Elemen Landscape”. 
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Dalam workshop ini para 
peserta mendapatkan perlengkapan 
berupa alat-alat dan bahan yang akan 
digunakan ketika acara berlangsung 
dengan membayar uang pendaftaran. 
Workshop yang diadakan berfokus 
pada pembuatan pot dari tanah 
liat buatan. Anddy selaku pemilik 
Anddy’s Green Architect kemudian 
maju untuk membuka kegiatan 
workshop. Sebelum memulai pelatihan 
workshop, Anddy mengajak para 
peserta workshop untuk melakukan 
pemanasan. Pemanasan yang 
dilakukan yaitu melakukan estafet pipa 
antar kelompok. Para peserta yang 
hampir seluruhnya adalah ibu-ibu ini 
sangat antusias dengan pemanasan 
yang dilakukan. Setelah kegiatan 
pemanasan dirasa cukup kemudian 
Anddy melanjutkan dengan pelatihan. 

Agenda utama dilakukan 
yaitu membuat pot dari tanah liat. 
Tanah liat yang digunakan bukanlah 
tanah liat pada umumnya namun 
menggunakan tanah liat buatan yang 
khusus digunakan untuk membuat 
kerajinan tertentu. Para peserta 
terlihat mendengarkan penjelasan 
dan arahan dari Anddy dengan 
seksama. Kemudian mereka mulai 
mempraktekkan seperti yang sudah 
dijelaskan oleh Anddy. Beberapa 
peserta nampak mengalami sedikit 
kesulitan. Anddy dengan telaten 
membantu para peserta. Meskipun 
mengalami sedikit kesulitan namun 
para peserta tidak menyerah dan 
terus berusaha membuat pot sesuai 
dengan arahan Anddy. 

Kegiatan Green Workshop 
di Grand City ini bukanlah kegiatan 
membekali keterampilan yang 
pertama kali diadakan oleh Dharma 
Wanita. Selama ini, Dharma Wanita 
secara konsisten beberapa kali 
mengadakan workshop, seperti bola 
tumbuh, papan tumbuh hingga 
menanam tanaman panen di rumah 
dan kali ini membuat potnya. 

Menurut Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan, Ketua Dharma 
Wanita Surabaya, kegiatan ini 
dilakukan untuk mengajak para 
kader selalu mengisi waktu dengan 
melakukan hal yang bermanfaat. 
Juga, DWP ingin memberi wawasan 

baru bagi perempuan khususnya 
perempuan yang tergabung dalam 
organisasi ini. Baginya pemberdayaan 
perempuan penting untuk terus 
ditingkatkan dari segala aspek. Ini 
membuat kegiatan berupa workshop 
yang sering dilakukan dan terus 
ditingkatkan kualitasnya karena 
dapat menambah keterampilan bagi 
perempuan khususnya ibu-ibu. 

“Kegiatan ini dilakukan supaya 
para ibu bisa melakukan kegiatan 
yang bermanfaat selama mengisi 
waktu luang,” ungkapnya. 

Ia menambahkan workshop 
kali ini yang mengangkat tema 
membuat pot keramik dari tanah liat. 
merupakan salah satu upaya untuk 
mendukung Surabaya Go Green. 

“Bahan yang digunakan untuk 
membuat ini kan juga bisa berasal 
dari limbah kemudian untuk ornamen 

luarnya bisa berasal dari plastik yang 
dipotong-potong. Ini sebagai upaya 
menunjang Surabaya Go Green 
karena nanti potnya bisa ditanami 
tumbuhan dan ditanam di rumah,” 
jelasnya. 

Menurut Chusnur, Ide pot 
buatan ini merupakan salah satu 
inovasi bagi yang memiliki lahan 
terbatas di rumahnya. Ia menganggap 
konsep hunian atau tempat tinggal 
ramah lingkungan tidak harus memiliki 
lahan yang luas tetapi dengan lahan 
yang terbatas tetap dapat memiliki 
udara yang segar kemudian karena 
tanaman hijau. Harapannya tak hanya 
menambah keindahan saja namun 
juga ramah lingkungan, bebas polusi 
dan menyatu dengan lingkungan. 

“Ini adalah salah satu 
dukungan untuk menyinergikan alam 
dimulai dengan diri sendiri melalui 
lingkungan terdekat kita,” tutupnya.
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Keluarga Kunci Menghasilkan 
Sumber Daya Manusia 

Berkualitas
Keluarga merupakan unit 

dasar masyarakat yang 
turut serta menghasilkan 

sumber daya manusia yang 
berkualitas, maka sangat 

penting untuk mengupayakan 
ketahanannya agar keluarga 

berfungsi secara maksimal. 

Dalam semangat menjaga 
keberlangsungan 
keluarga yang sejahtera, 
PKK Kota Surabaya 
bekerja sama dengan 
DP5A mengadakan 

sosialisasi bertajuk “Peningkatan 
Ketahanan Keluarga menuju 
Keluarga Sehat dan Sejahtera”. 
Kegiatan ini merupakan salah satu 
program tahunan pokok Kelompok 

Kerja I (Pokja I) PKK Kota Surabaya, 
tepatnya program Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila. Tahun ini, 
sebanyak 62 kader dari 31 kecamatan 
di Surabaya, berkumpul di kantor 
PKK Kota Surabaya pada tanggal 
19 Agustus lalu. Narasumbernya 
pun tak lain adalah anggota TP PKK 
Kota Surabaya yang aktif melakukan 
kunjungan ke berbagai daerah dan 
mengikuti pelatihan. 
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Ketahanan keluarga dapat 
diartikan sebagai kemampuan 
keluarga untuk mengelola sumber 
daya dan masalah yang dihadapi 
keluarga. 

“Keluarga yang memiliki 
ketahanan maka ada keseimbangan 
antara suami dan istri dan rasa 
saling menghormati. Terkait pula di 
dalamnya ada kesetaraan gender 
yang sesuai dengan norma agama 
dan sosial,” jelas Herdiana selaku Wakil 
Ketua I dan Koordinator Pokja I dan II 
TP PKK Kota Surabaya. 

Tak hanya antar suami dan istri 
saja, Herdiana menambahkan bahwa 
ketahanan keluarga juga menekankan 
pada rasa saling menghargai antara 
anggota keluarga. 

“Sosialisasi ini sifatnya penting 
karena kapasitas keluarga mempunyai 
keberfungsian dan keberlangsungan 
masyarakat. Banyak masalah sosial 
yang terjadi berawal dari kegagalan 
keluarga sehingga menimbulkan 
berbagai implikasi sosial,” terangnya.

Menurutnya, ketahanan 
keluarga memiliki tiga komponen yang 
saling berkaitan. Pertama, ketahanan 
fisik, yang mana berkaitan dengan 
kemampuan ekonomi keluarga dalam 
memenuhi kebutuhan dasar seperti 
sandang, pangan, papan, pendidikan 
dan kesehatan. Kedua, ketahanan 
sosial, yakni bagaimana nilai-nilai 
sosial diterapkan dalam keluarga 
yang akan menjadi kekuatan dalam 

menghadapi masalah keluarga. 
Sehingga, nantinya sang anak dan 
anggota keluarga lain tidak menjadi 
pribadi yang tertutup dan dapat 
bertoleransi dengan lingkungan 
sekitarnya. Ketiga, ketahanan 
psikologis, yakni kemampuan anggota 
keluarga untuk mengelola emosinya 
sehingga menghasilkan konsep diri 
yang positif. 

Hardiana melanjutkan, cara 
meningkatkan ketahanan keluarga 
tak lain melalui pendidikan secara 
luas kepada masyarakat dan 
optimalisasi fungsi keluarga. Sosialiasi 
ini merupakan salah satu bentuk 
pendidikan tersebut. 

“Nantinya, keluarga yang 
memiliki ketahanan berpeluang 
besar dapat mencapai tujuannya, 
lebih mudah dalam menghadapi 
permasalahan, lebih mudah 
beradaptasi terhadap berbagai 
perubahan situasi dan kondisi dan 
berkontribusi dalam melahirkan SDM 
berkualitas,” terangnya.

Kegiatan-kegiatan Pokja I lain 
pun tak kalah pentingnya dengan 
Sosialisasi Peningkatan Ketahanan 
Keluarga Menuju Keluarga Sehat dan 
Sejahtera. Salah satu di antaranya 
adalah Pola Asuh ANak dan Remaja 
dengan Penuh Cinta Kasih dan Sayang 
(PAR CINTA & KASIH), yang tahun lalu 
sempat menyabet gelar juara dua di 
tingkat nasional yang diwakili oleh 
Kelurahan Kandangan, Kecamatan 
Benowo. 

Yatie Mudzakir selaku Ketua 
Pokja I menyebut PAR berkaitan erat 
dengan mental dan kepribadian 
suatu keluarga, maka PAR ini sendiri 
dapat dikatakan merupakan salah 
satu fondasi dari ketahanan keluarga. 
Selain itu, ada pula pos curhat yang 
berperan menampung permasalahan 
yang ada di masyarakat. 

“Untuk ketahanan keluarga, 
harapannya dari sosialisasi ini kader 
yang hadir dapat melakukan sharing 
dengan kader-kader yang lain yang 
kemudian dapat mensosialisasikan ke 
masyarakat luas,” ujarnya 

Kegiatan ketahanan keluarga 
ini harus terus berlanjut dan ada 
review agar program-programnya 
menjadi lebih baik seiring dengan 
perkembangan waktu. Adanya update 
ilmu, seperti dari psikolog, sosiolog, 
dokter anak dan lain-lain, akan terus 
diimplementasikan demi menciptakan 
program ketahanan keluarga yang 
lebih baik ke depannya. 

“Selain dengan ceramah, kami 
juga menggunakan metode dalam 
melaksanakan sosialisasi, contohnya 
dengan simulasi permainan ular 
tangga dalam simulasi tersebut 
disisipkan materi-materi. Dengan 
metode seperti ini, kader cenderung 
lebih memahami materi yang 
disampaikan. Semua kader aktif tanpa 
ada yang mendominasi dan dapat 
menguasai materi dengan lebih 
mudah,” tambah Yatie. (ANA)
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CAK JEPRET

PERAYAAN 
LOMBA 

KEMERDEKAAN 
DI SURABAYA
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Ayo ayo!!! Jangan 

kalah dong... he he
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Pusat Lalu Lintas Barang, 

Penanda Era 
Neo-Liberalisme 

Kolonial
Sebagai pusat perdagangan sedari dulu Surabaya 

dilalui berbagai moda transportasi untuk lalu lintas 
orang dan barang. Salah satu yang tak pernah lepas 

dari perkembangan ialah kereta api. Napak tilas kali ini 
berupaya melihat kejayaan kereta masa silam di Stasiun 

Surabaya Kota atau populer dikenal sebagai Stasiun Semut.

Napak Tilas Stasiun Semut Masa Kolonial
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Stasiun Semut memiliki 
peran yang penting pada 
masa itu. Stasiun yang kini 
namanya adalah Stasiun 
Surabaya Kota merupakan 
stasiun pertama yang ada 

di kota ini. Stasiun Semut berada di 
Jalan Bongkaran, Pabean Cantikan. 
Kereta yang melewati stasiun di Utara 
Surabaya ini sempat menjadi tujuan 
akhir di Kota Surabaya di jalur Pulau 
Jawa bagian Selatan dan Timur, 
melewati Yogyakarta, Malang hingga 
Banyuwangi.

Posisi penting Stasiun Semut 
diungkapkan Drs. Sumarno, M.Hum., 
pengajar sejarah di Universitas Negri 
Surabaya. Menurutnya Stasiun Semut 
merupakan stasiun barang yang ada 
pada pada masa kolonial Belanda 
untuk mengangkut hasil-hasil bumi 
dan lainnya dari Malang, Sidorajo, 
Probolinggo dan pedalaman Jawa 
Timur menuju tujuan akhir Pelabuhan 
Tanjung Perak atau Kalimas. Pada jalur 
rel Surabaya-Pasuruan lebih ditujukan 
untuk mengangkut air dari sumber 
mata air di Umbulan, Pasuruan.

“Jadi stasiun ini dibangun ketika 
telah ada pembangunan rel kereta 
sepanjang selatan ke timur Jawa Timur 
pada sekitar tahun 1870 sedangkan 
untuk bangunan stasiunnya sendiri 
diresmikan sekitar delapan tahun 
setelahnya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan 
jika kemudian ada perbaikan dan 
perluasan dari segi bangunan stasiun 
sekitar tahun 1911. C.W. Koch lah yang 
ditunjuk untuk memimpin proses 
renovasi menambah luas 6000 meter 
persegi. Pemerintah kolonial Belanda 
terus melakukan modernisasi hingga 
tahun 1920-an. Awalnya Stasiun Semut 
yang asli berada 300 meter dari 
stasiun saat ini, mengikuti kompleks 
pertokoan yang mulai dibangun 
kemudian. Selanjutnya Stasiun Semut 
baru lebih diperluas 94 ribu meter 
persegi.

Saat ini, Stasiun difungsikan 
sebagai tempat untuk melukir 
gerbong kereta dan kepala kereta. 
Selain itu juga menjadi tempat 
menyimpan gerbong-gerbong kereta 

jarak jauh dan menengah. Saat ini 
stasiun tersebut masih juga melayani 
keberangkatan jarak dekat yang 
meliputi sekitar Gerbang Kertasusila 
menggunakan komuter. 

“Para penjajah pada masa itu 
belum terpikir jika kereta api untuk 
mengangkut orang-orang juga karena 
diprioritaskan untuk barang saja,” 
tuturnya.

Ketika mendengar nama 
Stasiun Semut, banyak dari orang 
penasaran mengapa dinamakan 
demikian. Ia mengakui kurang begitu 
mengetahui tentang asal mula 
penamaannya. Sepengetahuannya 
dinamakan demikian karena dulunya 
ada kampung bernama Semut di 
sekitar lokasi stasiun itu sekarang. 

“Ya  seperti itu lah kalau di 
Indonesia kan menamakan tempat 
selalu mengadaptasi apa yang ada 
di sekitarnya, seperti majapahit ada 
banyak buah maja akhirnya jadi nama,” 
ucapnya.

Stasiun Semut saat itu 
memiliki nilai penting. Sumarno 
menuturkan pembangunan stasiun 
tersebut merupakan titik awal dari 
kemunculan neo liberalisme di 
Indonesia atau dapat dikatakan 

mulai masuknya kembali perusahaan 
swasta (swastanisasi) ke tanah air. 
Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan 
awal Stasiun Semut ini oleh 
Staatsspoorwegen (SS). 

“Kemunculannya di ikuti oleh 
perusahaan-perusahaan swasta 
lainnya. Jika diurutkan sebenarnya 
urutannya kita awal dikuasai oleh 
pihak swasta VOC kemudian 
digantikan oleh pemerintahan Hindia-
Belanda oleh Deandels yang kita 
kenal juga ada tanam paksa dan pada 
1870 mulai masuk kembali swasta ke 
Indonesia,” jelasnya.

Stasiun Surabaya Kota ini 
dulunya sering dilewati oleh kereta 
api cepat dan mewah pada masanya 
seperti Eendaagsche Express hingga 
kereta expres Bima dengan jalur 
Surabaya-Jakarta. Sumarno menyebut 
Stasiun Semut dijadikan cagar 
budaya oleh Pemkot Surabaya pada 
26 September 1996, yang meliputi 
seluruh bangunan yang ada di stasiun.

“Sebenarnya juga ada Rumah 
Sinyal Stasiun Semut yang juga 
ditetapkan menjadi cagar budaya 
pada Desember 2012 lalu. Ya karena 
bangunan tersebut juga menjadi 
saksi bisu sejarah kejayaan dari kereta 
api pada masa kolonial Belanda,” 
pungkasnya.
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Mekar Bersemi
Anggrek Sememi

Budidaya anggrek di sini tak hanya dilakukan untuk 
mempercantik kampungnya. Tetapi yang lebih penting, 

berseminya bunga adalah simbol bertumbuhnya wilayah 
eks lokalisasi melepaskan diri dari stigma selama ini. 
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Pemerintah Kota Surabaya 
saat ini memang tengah 
mengembangkan kebun 
anggrek di Sememi Jaya 
II. Upaya ini dilakukan 
sebagai salah satu upaya 

untuk mengubah wajah daerah 
sememi dimana lokasi kebun 
sebelumnya adalah eks lokalisasi. 
Pembangunan sudah berjalan hampir 
tiga bulan hingga saat ini di lokasi 
tersebut sudah berdiri Green House 
budidaya anggrek, laboratorium 
pengembangan bibit dan juga rumah 
jamur. Ketiganya berada di satu lokasi 
yang sama dan berdampingan.

Petugas khusus dari Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
(DKPP) menangangi setiap lokasi. Di 
laboratorium pengembangan bibit 
Anis setiap hari bertugas. Ia mengurus 
proses pengembangan bibit anggrek, 
mulai dari proses pengawinan hingga 
proses di dalam ruang inkubasi untuk 
memunculkan bibit anggrek. Ada 1000 
lebih bibit bunga yang ada di dalam 
laboratorium pengembangan. 

Anggrek memiliki waktu yang 
cukup lama untuk tumbuh sehingga 
perlu ketelatenan dalam merawatnya. 
Anis menjelaskan bahwa butuh 
waktu sekitar tiga hingga empat 
tahun untuk tumbuh. Sebagai bagian 
pengembangan taman sedang 
dibangun dan rencananya akan dibuat 
seperti taman bermain.

“Nanti ada taman bermainnya 
juga, jadi nanti ketika sudah 

diresmikan dan dibuka untuk umum, 
para pengunjung tidak hanya bisa 
menikmati taman bunga anggrek saja 
namun juga bisa bermain di tempat 
bermain,” ujarnya.

Selain laboratorium 
pengembangan bibit, juga terdapat 
Green House yang menjadi tempat 
budidaya anggrek yang sudah 
menjadi bunga. Terdapat 4000 
tanaman di dalamnya yang terdiri 
dari empat jenis. Di tempat ini Ulum, 
petugas dari DKPP, bertugas. Ia 
mengatakan bahwa proses merawat 
anggrek tidak dilakukannya sendiri 
melainkan juga dibantu dari pihak 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Pematusan (DBUBMP).

Warga diperbolehkan masuk 
Green House untuk sekedar melihat-
lihat atau berfoto jika ada petugas 
di dalamnya. Hal ini dikarenakan 
kekhawatiran apabila Green House 
dibuka bebas untuk umum tanpa 
adanya petugas di dalamnya, akan 
terjadinya kerusakan pada tanaman 
bunga anggrek.

 “Kalau ada petugas di sini 
entah saya atau mbak Anis, pintunya 
kami buka dan warga boleh masuk 
mbak. Kalau nggak ada yang jaga 
atau pas saya sama mbak Anis di 
laboratorium, pintunya kami kunci. 
Takutnya kalau ada warga yang masuk 
terus pasti penasaran ingin pegang 
bunganya, takutnya nanti sampe 
kepetik itu kan ya repot mbak,” ungkap 
Ulum.

Meskipun Green House 
tidak dibuka bebas namun warga 
masih bisa melihat keindahan bunga 
anggrek dari luar. Dinding bangunan 
Green House dibuat terlihat dari luar. 
Baik Ulum maupun Anis berharap 
agar proses pembangunan taman 
bunga dan taman bermain dapat 
segera selesai dan dibuka untuk 
umum. Menurutnya ini akan mampu 
menambah keindahan di daerah 
sememi dan juga menghilangkan 
wajah eks lokalisasi. 

Selain laboratorium 
pengembangan bibit bunga anggrek 
dan Green House, terdapat pula 
rumah jamur berisikan ribuan jamur 
yang dibudidayakan. Sadir selaku 
petugas yang bertanggung jawab 
di sana menyebut jamur yang 
dibudidayakan ialah jenis jamur tiram. 
Proses memanen tak butuh waktu 
yang lama. Hanya dalam kurun waktu 
tiga hari, jamur sudah dapat dipanen. 
Hasil panen kemudian dibagikan 
kepada petugas di Kampung Anggrek, 
Karang Taruna dan yang lainnya. 
Pembagian hasil panen jamur kepada 
Karang Taruna dilakukan sebagai salah 
satu upaya pengembangan ekonomi 
yang ingin ditingkatkan. 

“Hasilnya dibagikan ke karang 
taruna, nanti oleh mereka diolah dan 
dijual lagi kan. Itu mungkin nanti hasil 
penjualan digunakan untuk program 
mereka,” ujar Sadir. 
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Berbuat Baiklah 

Terhadap Tetangga
Islam adalah agama 
rahmatan lil alamin. 
Seluruh sendi-sendiri 

kehidupan manusia telah 
diatur dengan baik di dalam 

ajaran islam. Termasuk 
aspek dalam berhubungan 

dengan tetangga. 

Di dalam islam hak dan 
kedudukan tetangga bagi seorang 
muslim sangatlah besar dan mulia. 
Sampai-sampai sikap terhadap 
tetangga dijadikan sebagai indikasi 
keimanan. Rasulullah Shallallahu’alaihi 
Wasallam bersabda:

 ِمْوَيْلاَو ِهَّللاِب ُنِمْؤُي َناَك ْنَم
ُهَراَج ْمِرْكُيْلَف ِرِخآْلا

“Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya ia muliakan tetangganya” 
(HR. Bukhari 5589, Muslim 70)

Bahkan besar dan pentingnya 
kedudukan tetangga bagi seorang 
muslim sangatlah ditekankan, 
sebagaimana sabda Rasulullah 
Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

 ْيِنْيِصْوُي ُلْيِرْبِج َلاَز اَم
ُهُثِّرَوُيَس ُهَّنَأ ُتْنَنَظ ىَّتَح ِراَجـْلاِب

“Jibril senantiasa menasehatiku 
tentang tetangga, hingga aku mengira 
bahwa tetangga itu akan mendapat 
bagian harta waris” (HR. Bukhari 6014, 
Muslim 2625)
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Syaikh Muhammad bin 
Shalih Al Utsaimin menjelaskan: 
“Bukan berarti dalam hadits ini 
Jibril mensyariatkan bagian harta 
waris untuk tetangga karena Jibril 
tidak memiliki hak dalam hal ini. 
Namun maknanya adalah beliau 
sampai mengira bahwa akan 
turun wahyu yang mensyariatkan 
tetangga mendapat bagian waris. Ini 
menunjukkan betapa ditekankannya 
wasiat Jibril tersebut kepada Nabi 
Shallallahu’alaihi Wasallam” (Syarh 
Riyadhis Shalihin, 3/177)

Karena demikian penting 
dan besarnya kedudukan tetangga 
bagi seorang muslim, Islam pun 
memerintahkan ummatnya untuk 
berbuat baik terhadap tetangga. Allah 
Ta’ala berfirman (yang artinya) :

 ِهِب اوُكِرْشُت اَلَو َهَّللا اوُدُبْعاَو
 يِذِبَو اًناَسْحِإ ِنْيَدِلاَوْلاِبَو ۖ اًئْيَش
 ِراَجْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ٰىَماَتَيْلاَو ٰىَبْرُقْلا
 ِبِحاَّصلاَو ِبُنُجْلا ِراَجْلاَو ٰىَبْرُقْلا يِذ
 ْتَكَلَم اَمَو ِليِبَّسلا ِنْباَو ِبْنَجْلاِب
 َناَك ْنَم ُّبِحُي اَل َهَّللا َّنِإ ۗ ْمُكُناَمْيَأ
اًروُخَف اًلاَتْخُم

“Sembahlah Allah dan 
janganlah kamu mempersekutukan-
Nya dengan sesuatu pun. Dan 
berbuat baiklah kepada kedua 
orang tua, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga 
yang memiliki hubungan kerabat 
dan tetangga yang bukan kerabat, 
teman sejawat, ibnu sabil dan 
hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong dan membangga-
banggakan diri” (QS. An Nisa: 36)

Syaikh Abdurrahman As 
Sa’di menjelaskan ayat ini: “Tetangga 
yang lebih dekat tempatnya, 
lebih besar haknya. Maka sudah 
semestinya seseorang mempererat 
hubungannya terhadap tetangganya, 
dengan memberinya sebab-sebab 
hidayah, dengan sedekah, dakwah, 
lemah-lembut dalam perkataan dan 
perbuatan serta tidak memberikan 
gangguan baik berupa perkataan dan 

perbuatan” (Tafsir As Sa’di, 
1/177)

Selain itu, Rasulullah 
Shallallahu’alaihi Wasallam juga 
bersabda:

 ْمُهُرْيَخ ِهللا َدْنِع ِباَحْصَألْا ُرْيَخ
 ِهللا َدْنِع ِناَرْيِجـْلا ُرْيَخَو ، ِهِبِحاَصِل
ِهِراَجـِل ْمُهُرْيَخ

“Sahabat yang paling baik 
di sisi Allah adalah yang paling baik 
sikapnya terhadap sahabatnya. 
Tetangga yang paling baik di sisi Allah 
adalah yang paling baik sikapnya 
terhadap tetangganya” (HR. At 
Tirmidzi 1944, Abu Daud 9/156, dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Silsilah 
Ash Shahihah 103)

Maka jelas sekali bahwa 
berbuat baik terhadap tetangga 
adalah akhlak yang sangat mulia dan 
sangat ditekankan penerapannya, 
karena diperintahkan oleh Allah 
dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, 
mulai sekarang kita pun harus 
memperlakukan tetangga kita dengan 
baik.
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Bola-bola Mie

Bahan: Bumbu:

Cara Membuat:

• 2 bungkus mie instan (bisa kuah bisa goreng sesuai 
selera)

• 2 butir telur 
• 100 gram daging ayam (cincang, tumis sampai 

matang) 
• 4 sdm tepung terigu 
• Keju parut (secukupnya, bila suka) 
• Minyak goreng (secukupnya)

• 2 siung bawang putih (haluskan)
• 2 sdm minyak sayur 
• 1 batang bawang bombay (rajang/iris lembut) 
• Lada bubuk (secukupnya) 
• Bubuk cabai (bila suka) 
• Garam (secukupnya) 
• Gula (secukupnya) 
• Bumbu mie instan (bila suka, secukupnya)

Sumber: majalah-holiday.com

1. Rebus mie instan hingga matang lalu buang air rebusan dan tiriskan. Saat merebus beri sedikit minyak agar mie tidak 
menggumpal saat ditiriskan.

2. Siapkan bumbu. Sisihkan sebentar. 
3. Kocok telur, campur dengan tepung terigu, daging ayam dan keju parut. Aduk sampai rata. Tambahkan bumbu ke 

dalamnya dan aduk rata kembali. 
4. Selanjutnya, masukkan mie yang sudah ditiriskan dan aduk rata. 
5. Goreng mie dengan mengambilnya pakai sendok lalu bulatkan secara perlahan. Jika adonan terlalu encer, kamu bisa 

menambahkan tepung terigu atau tepung bumbu serbaguna sesuai selera. 
6. Goreng sampai berwarna kuning kecokelatan. Angkat dan sajikan dengan saus atau kecap serta sambal kesukaan kamu.

Kiwi Punch Soda
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Bola-bola Mie
Sumber: resepkubunda.com

Kiwi Punch Soda

Bahan:

Cara Membuat:

• 2 buah kiwi ( dipotong-potong )
• 300 mili Soda manis
• 200 mili Sirup melon
• Secukupnya Es batu

1. Masukkan buah kiwi, es batu dan sirup melon ke dalam 
blender lalu blender hingga halus dan tercampur merata.

2. Kemudian tuangkan ke dalam gelas dan tambahkan soda 
manis sebagai pelengkapnya.

3. Lalu tambahkan es batu (sesuai selera) dan siap untuk 
di nikmati.
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Cangkrukan
Suroboyo

Mukidi lagi pusing soale kebon semongkone
ben bengi dijarahi wong, padahal lagi wayahe
panen. Wis diakali macem-macem sik pancet
ae akeh sing ilang. Jarene wong sing nyolong
iku Bores, tapi Mukidi gak wani nangkep.

Akhire Mukidi nemokno cara cik malinge
kapok.

Sore-sore sak durunge mulih, Mukidi masang
papan peringatan sing onok tulisane ngene,
"Awas !!! Ati-ati lek arep nyolong. Salah siji
semongkoku iki wis tak suntik racun"

Mari ngitung semongkone sing mateng, kabeh
onok limolas, Mukidi mulih.

Sisuke Mukidi nyambangi kebone maneh, pas
di ijir semongkone sik pancet limolas.

"Wah tibake malinge gocik, tak bujuki ambek
pengumuman ae wis wedhi " pikire Bunali.

Mari ngono Bunali ndhelok papan
pengumumane ambruk, wah paling ketiup
angin, pikire Mukidi maneh.

Pas diwalik, tibake papan pengumumane
ditambahi tulisan ambek malinge,

"Awas !!! saiki onok loro".

semongko diracun

Mukidi lungo perikso nang dokter.
"Opoko sampeyan cak?'' Jare doktere.
Mukidi terus cerito, "Iki lho dok, wis sak wulan iki
aku malih ngentutan. Sak jam isok ping sepuluh 
aku
ngentut. Cumak untunge, entutku iku gak mambu
ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing 
ngerti.
Lha iki pas aku longgo ndhik ngarepe sampeyan ae
wis ping telu aku ngentut. Tapi sampeyan gak 
ngerti
tho, mergo iku mau, entutku gak muni ambek gak
mambu. Cumak aku malih gak enak dhewe, mosok 
aku
ngentutan ".
"Oh, ngono tah.. Lek ngono tebusen resep iki.
Seminggu maneh mbaliko rene maneh" jare 
doktere.
Pas wis seminggu Mukidi mbalik maneh nang 
doktere.
"Wis enakan tah ?" takok doktere.
"Aku gak ngert i obat opo sing dokter kekno wingi,
cumak entutku saiki kok ambune malih bosok gak
karuan. Sampek kudhu nggeblak aku. Tapi untunge
entutku sik tetep gak muni", jare Mukidi.
"Berarti saiki irung sampeyan wis gak buntu 
maneh.
Saiki tebusen resep iki yo" jare doktere.
"Obat opo maneh iku pak dokter ?" takok Mukidi.
"Obat kopok.."

Obat ngentut
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Lensa Wawali

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana membuka jalan sehat di Manyar Sabrangan

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana jalan sehat bersama LPKM Banyuurip di Lapangan Bok Abang Kelurahan Banyuurip




