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Surabaya menjadi salah satu kota di 
Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 
yang stabil dari tahun ke tahun. Menjadi 

wajar ketika Kota Pahlawan dilirik para 
pelaku usaha untuk mengembangkan 

bisnisnya.



Lensa Walikota

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Tongmyong Univercity, Busan, Korea Selatan (Korsel) 
(30 September 2019)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi keynote speaker sekaligus membuka acara hari 

jadi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Surabaya ke-21 (21 September 2019)
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Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia 
dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil 

dari tahun ke tahun. Menjadi wajar ketika Kota 
Pahlawan dilirik para pelaku usaha untuk 

mengembangkan bisnisnya.
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Redaksi

Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Kemajuan ekonomi selalu menjadi catatan penting dalam mengukur kinerja sebuah pemerintahan. Kota dengan 
perekonomian yang stabil dan mapan memiliki peluang untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Liputan utama 
majalah Gapura bulan Oktober kali ini berfokus pada Kebijakan di bidang perekonomian yang dilaksanakan Pemerintah 
Kota Surabaya. Berbagai fokus tulisan akan dilengkapi dengan tiga perspektif menarik dari pelaku bisnis juga wawancara 
akademisi serta harapan masyarakat. 

Melalui rubrik program kota, kami berbagi ragam aktivitas Pemerintah Kota. Kali ini program-program pemerintah kota 
ada dalam dua corak yaitu penambahan fasilitas pelayananan serta upaya sosialisasi. Beberapa fasilitas yang ditambah 
mencakup stasiun pemantauan udara, taman baca masyarakat yang terus dikembangan di berbagai wilayah, serta inovasi 
berkelanjutan di Rumah Sakit milik Pemkot. Sementara sosialisasi peraturan dilakukan untuk mewujudkan kawasan tanpa 
rokok serta larangan penjual pakaian bekas impor. 

Tak pernah terlewat dari Gapura ialah liputan ringan yang menghibur nan inspiratif. Dalam rubrik komunitas, kami 
kenalkan anda dengan sekelompok orang memiliki kepedulian pada sungai. Selanjutnya, kami ajak anda merasakan sensasi 
wisata unik, merinding namun belajar banyak hal di Museum Kesehatan. Tak lupa, rubrik seputar kampung mengajak anda 
mengunjungi kampung wisata lingkungan medokan semampir dengan produk andalan dari limbah.

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan majalah Gapura 
Oktober 2019.
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ISSN : 1978‐3663
Vol.  : Edisi Oktober 2019

Desain  : Ayu - Nuraisyiyah

Ket Sampul Depan:
 Kota Surabaya
Sumber Foto : 
 Redaksi
Ket Sampul Belakang:
 Ilustrasi Ekonomi
Sumber Foto : 
 Ilustrasi

Penerbit
Bagian HUMAS Kota Surabaya

Pelindung
Walikota Surabaya

Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT.

Penasehat
Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Ir. Hendro Gunawan
Asisten Administrasi Umum

Ir. Hidayat Syah, MT

Penanggung Jawab
Kepala Bagian HUMAS

Muhammad Fikser, AP, MM

Pimpinan Redaksi
Ka.Sub.Bag. Liputan dan Pers

Jefry, S.Sos.

Redaktur
Ka.Sub.Bag. Dokumentasi dan Pelaporan

Zainuddin Fanani, SH., M.Med.Kom.

Editor
Ka.Sub.Bag. Layanan Informasi

Yanuar Hermawan, S.S.

Sidang Redaksi
Ari Chusnaini Arofah,SH; Agnes Idang,SE; 

Endang Rahayu, SE; Sumiarti;Dina Priyanti; 
Yayuk Pujiati; Ika

Bendahara
Dijah Soelistyowati

Endah Susanti

Fotographer
Affendra; Andri

Reporter
Gilang; Vinda; Dian; Delya

Layouter
Ayu Devvi; Nuraisyiyah; Iwan

Distribusi
Elya Nur Alamsyah majalahgapura@gmail.com

Jl. Jimerto 6-8 Surabaya



 

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.

 Kinerja ekonomi senantiasa menjadi ukuran utama keberhasilan dari sebuah pemerintahan. Perekonomian 
yang stabil dan tumbuh baik adalah elemen utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Betapa krusialnya peran 
tersebut membuat umumnya pemerintah menaruh perhatian utama kepada sektor ini.  Pemerintah Kota Surabaya 
memiliki corak kebijakan perekonomian yang khas, yaitu mengupayakan keseimbangan sekaligus menumbuhkan 
semua potensi warga. 

 Keseimbangan terwujud kala tak hanya lini-lini bisnis besar yang tumbuh di Surabaya tetapi juga sektor usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM). Perhatian pada sektor UMKM diberikan secara maksimal dan berkesinambungan. 
Pelaku UMKM diberikan peluang dan fasilitas dalam setiap aktivitasnya, mulai mendapatkan pelatihan, saluran modal, 
akses pasar, bahkan bantuan pemasaran dan perlindungan merek. Dengan begitu, UMKM berkembang, menjadi 
penopang hidup warga, dan secara makro menjadi sektor andalan perekonomian kota.

 Dalam semangat mewadahi dan menumbuhkan potensi warga, Pemerintah Kota menyiapkan berbagai 
macam program. Di Balai Latihan Kerja, pelatihan gratis bersertifikasi berbagai bidang dilaksanakan secara gratis untuk 
menyiapkan tenaga terampil siap kerja. Mereka juga dihubungkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Terbaru, 
Pemkot menyiapkan satu layanan paripurna untuk menyiapkan anak muda menghadapi digitalisasi. Koridor di Siola 
menjadi ruang inkubasi untuk mengembangan bisnis rintisan (start-up) untuk bersiap menghadapi persaingan yang 
kian cepat dan dinamis

 Semua program ekonomi pada akhirnya akan menuju pada satu tujuan utama, kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karenanya, kami yakin upaya mewujudkan kesejahteraan memerlukan partisipasi warga kota. Untuk itu, kami 
senantiasa mengundang warga untuk menikmati segala fasilitas yang kami siapkan agar nantinya dapat berpartisipasi 
dan berkontribusi dalam kemajuan kota. Warga Surabaya harus jadi tuan dan nyonya di negeri sendiri.
Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Kemapanan 
Gerbang Ekonomi Indonesia 

Bagian Timur
Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia dengan 

pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke 
tahun. Sehingga wajar bila kota yang berjuluk Kota 

Pahlawan ini semakin dilirik para pelaku usaha untuk 
mengembangkan bisnisnya.
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Berdasarkan data 
Badan Perencanaan 
Pengembangan Kota 
Surabaya, pertumbuhan 
ekonomi Kota 
Surabaya menunjukkan 

kecenderungan yang positif. 
Selama lima tahun terakhir, tingkat 
pertumbuhan ekonomi di Surabaya 
berada di level yang lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur dan Nasional. Selain itu, 
pertumbuhan ekonomi di Surabaya 
terbukti handal serta stabil. Di 
Sepanjang tahun 2018 lalu dengan 
gejolak ekonomi global yang fluktuatif, 
tercatat pertumbuhan ekonomi di 
Surabaya berada di level 6,20. Lebih 
tinggi dibanding tahun 2017 yang 
berada di level 6,13.

Menurut Kabid Ekonomi 
Bappeko, Ivan Wijaya, stabilnya 
pertumbuhan ekonomi di Surabaya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor pertama adalah kemampuan 
pemimpin daerah untuk meredam 
berbagai isu ekonomi. Tidak dipungkiri 
ketidak stabilan ekonomi juga kerap 
dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi 
yang berhembus di masyarakat. 
Misalnya isu kelangkaan daging ayam 
ketika menjelang lebaran lalu yang 
membuat pedagang daging ayam 
turut menaikkan harga dagangannya. 
Sedangkan permintaan daging ayam 
menjadi turun akibat isu itu pula.

“Wali Kota Surabaya 
cenderung mampu meredam isu-
isu negatif. Sehingga masyarakat 
juga akan lebih tenang. Tidak ada 
pedagang yang menaikkan harga dan 
permintaan di pasar juga tetap stabil. 

Selain itu, ada kinerja nyata untuk 
menstabilkan harga, salah satunya 
dengan operasi pasar,” jelas Ivan.

Operasi pasar yang kerap 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan 
Kota Surabaya sebagai bentuk 
intervensi pemerintah, sukses 
menstabilkan harga sembako. 
Selain itu, faktor lain yang membuat 
atmosfer ekonomi di Surabaya selalu 
kondusif adalah kontrol secara berkala 
dan cepat tanggap Pemkot Surabaya 
dalam mendorong kelancaran usaha 
para pelaku bisnis. 

Salah satu contohnya, 
beberapa waktu yang lalu, Wali 
Kota Surabaya memanggil para 
pelaku usaha untuk menghadap. 
Tujuannya untuk mengetahui apakah 
impor komoditas dari Hongkong 
masih lancar atau ada kendala 
akibat krisis yang dialami Hongkong 
beberapa waktu lalu. Perhatian yang 
diberikan oleh pemkot semacam ini 
membuat para pelaku bisnis optimis 
menanamkan investasinya di Kota 
Surabaya.

“Hasilnya kita bisa lihat, 
PDRB (Produk Domestik Regional 
Bruto) di Kota Surabaya mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun,” jelas 
Ivan.

Ivan menjelaskan, ada empat 
sektor yang berperan paling besar 
dalam perkembangan perekonomian 
Kota Surabaya. Keempat sektor 
tersebut adalah perdagangan besar 
dan eceran termasuk reparasi mobil 
dan motor, industri pengolahan, 
penyediaan akomodasi dan makan 

minum, dan konstruksi baik dari 
pemerintahan maupun swasta.

“Dari lima tahun terakhir, sektor 
yang memiliki peran paling besar 
adalah perdagangan besar dan eceran 
termasuk reparasi mobil dan motor,” 
ujar Ivan.

Apa yang diungkapkan 
Ivan, benar adanya. Lebih dari 28% 
perekonomian Surabaya ditopang 
oleh sektor ini. Hal ini semakin 
mengukuhkan Surabaya sebagai 
pusat pertumbuhan dan perdagangan 
terutama di wilayah Indonesia bagian 
timur. Surabaya menjadi gerbang 
perekonomian yang menyuplai 
berbagai kebutuhan untuk masyarakat 
di Indonesia bagian timur. Selain 
itu juga membantu memasarkan 
komoditas dari Indonesia bagian timur. 

“Bahkan ke depan bisa 
semakin bertumbuh lagi. Dengan 
adanya rencana pemindahan ibu 
kota negara ke Kalimantan, Surabaya 
diproyeksi akan menjadi gerbang pula 
masuknya komoditas dari tengah Jawa 
menuju Kalimantan melalui pelabuhan 
Tanjung Perak,” jelas Ivan bersemangat.

Menjaga kestabilan ekonomi 
sejatinya bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah kota semata. 
Seluruh elemen masyarakat memiliki 
peranan penting agar perekonomian 
di Surabaya tetap tumbuh dan maju. 
Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
oleh masyarakat adalah dengan 
menjaga keamanan dan kondusifitas 
kota serta tidak mudah termakan isu-
isu ekonomi yang negatif. (Aff)
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Mengembangkan Infrastruktur 
Menggerakkan Perekonomian 

Sektor perdagangan 
dan jasa menjadi daya 

saing perekonomian 
Kota Surabaya. Guna 

meningkatkan daya saing 
tersebut, diperlukan berbagi 
dukungan. Selain kebijakan 

perijinan usaha yang 
tidak berbelit, keamanan 

dan kondusifitas kota, 
pembangunan infrastruktur 

juga memiliki peranan 
penting dalam menunjang 
kemajuan perekonomian.

Memasuki tahun 2019-
2020 arah kebijakan 
perekonomian Kota 
Surabaya adalah 
peningkatan daya 
saing melalui sektor 

perdagangan dan jasa dengan 
dukungan integrasi infrastruktur 
ekologis. Pembangunan infrastruktur 
ditujukan untuk penguatan ekonomi 
rakyat dan investasi sehingga 
Surabaya mampu bersaing baik secara 
regional maupun internasional.

“Pembangunan infrastruktur 
sangat erat kaitannya dengan 
pembangunan ekonomi. Apalagi 
sektor unggulan Surabaya ada pada 
perdagangan dan jasa. Infrastruktur 

yang baik akan mampu mendorong 
sektor tersebut semakin maju,” ujar 
Kepala Bidang Ekonomi Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota 
Surabaya, Ivan Wijaya.

Contoh paling sederhana 
adalah pembangunan infrastruktur 
berupa jalan raya yang 
menghubungkan antar sentra 
ekonomi. Ketika jalan penghubung 
dibangun dengan baik akan membuat 
lalu lintas menjadi lancar. Sehingga 
proses distribusi barang dari hulu ke 
hilir akan lebih efisien dan murah. 
Tentu saja hal ini akan berdampak 
pada perputaran ekonomi bisnis 
tersebut.
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Untuk itu di tahun 2019, 
pembangunan infrastruktur tetap 
dilakukan oleh Pemkot. Salah satunya 
melakukan percepatan penyelesaian 
pembangunan JLLT dan JLLB agar 
dapat meningkakan investasi pada 
lokasi-lokasi yang berkembang 
sehingga terjadi pemerataan 
perkembangan ekonomi di seluruh 
wilayah Kota Surabaya.

“Meski demikian kita 
tidak melupakan sektor ekonomi 
kecil seperti UMKM masyarakat 
Surabaya. Untuk itu, pembangunan 
infrastruktur tidak hanya mendukung 
perkembangan investasi tapi juga 
bagaimana bisa menciptakan 
sinergitas bagi para investor atau 
pengembang pembangunan dengan 
masyarakat dan pemerintah,” jelas 
Ivan.

Salah satu upayanya 
adalah dengan menjalin MoU 
dengan investor atau pengembang 
pembangunan seperti hotel, mall, 
dan apartemen untuk bersama-
sama berkomitmen memprioritaskan 
tenaga kerja setidaknya 40% dari 
warga Kota Surabaya. Selain itu juga 
bekerja sama dengan vendor lokal 
dan UMKM untuk penyediaan produk-
produk amenities, menyediakan 
space display corner produk-produk 
UMKM sebagai alternatif souvenir 
para tamu hotel, serta bekerja sama 
dengan pelaku seni lokal untuk 

menampilkan kesenian Surabaya dan 
memperkenalkan budaya lokal.

“Dengan demikian, seiring 
bertumbuhnya investasi di Kota 
Surabaya, ekonomi skala kecil juga 
akan ikut terdongkrak,” ujar Ivan.

Meski pembangunan 
infrastruktur di Surabaya dilakukan 
dengan pesat, tetap tidak melupakan 
aspek ekologis. Pembangunan yang 
dilakukan tetap harus proporsional 
agar lingkungan hidup di Kota 
Surabaya tetap hijau, asri dan sehat. 
Dengan demikian Surabaya tetap 
nyaman untuk ditinggali oleh 
masyarakat.

Salah satu yang tengah 
dibangun oleh Pemerintah Kota 
Surabaya adalah wisata mangrove 
dan kawasan pantai timur Surabaya. 
Nantinya, pemkot juga akan 
mengemas destinasi-destinasi wisata 
tersebut dalam paket-paket wisata 
serta mengintegrasikan dengan 
penyedia akomodasi seperti hotel dan 
rumah makan.

“Selain itu kita juga bekerja 
sama dengan pihak sekolah bisnis, 
kuliner dan perhotelan, serta 
pihak pengelola perhotelan untuk 
turut melatih dan mendampingi 
pedagang di sentra wisata kuliner 
agar kualitasnya dapat berdaya saing 
dengan restoran-restoran yang ada di 

Surabaya,” jelas Ivan.

Perhatian pemkot juga tidak 
luput pada toko-toko kelontong 
warga Surabaya. Pemkot memberikan 
pelatihan dan pembekalan agar toko-
toko kelontong tidak kalah bersaing 
dengan toko modern. Tidak hanya 
itu, Ivan juga menerangkan bahwa 
pemkot kini tengah mempersiapkan 
hub-hub di tiap kecamatan untuk 
memperpendek jalur distribusi dari 
pabrik ke toko kelontong di kampung-
kampung.

“Jadi toko kelontong bisa 
kulakan dari hub-hub yang berbentuk 
koperasi tersebut. Tidak perlu jauh-
jauh. Selain itu pasti dapat harga yang 
lebih murah daripada membeli di 
distributor,” ungkap Ivan.

Semua upaya tersebut 
sebagai langkah awal untuk semakin 
menumbuhkan sinergitas antara 
investor atau pengusaha, masyarakat, 
dan pemerintah agar bersama-sama 
berperan aktif dalam membangun 
kota. Sehingga akan terwujud 
Surabaya Smart City yang dapat 
diimplementasikan tidak hanya 
dalam hal pemberdayaan ekonomi 
tapi juga dalam hal penataan 
ruang, pembangunan infrastruktur, 
kemudahan perijinan dan seluruh 
sektor pembangunan lainnya. (Aff)
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Memperhatikan Usaha Kecil 
Mewujudkan Keseimbangan

Sebagai kota metropolitan nomor dua 
di Indonesia, Surabaya menjadi patron 

industri bagi kota lainnya. Termasuk 
juga dalam pengembangan UMKM-nya. 
Di bawah naungan Dinas Koperasi Kota 
Surabaya, ada sekitar 358 usaha mikro 

yang sudah berkembang dan sekitar 
145 usaha mikro yang termasuk dalam 

golongan usaha rintisan. 

Widodo Suryantoro, Kepala Dinas 
Koperasi Kota Surabaya mengatakan 
bahwa perkembangan usaha mikro 
di Surabaya saat ini terus mengalami 
peningkatan. 

“Sejauh ini, melaui monitoring dan evaluasi secara 
berkala yang kami lakukan menemukan hasil bahwa 
saat ini usaha mikro di Surabaya utamanya yang berada 
dinaungan Dinas Koperasi terus mengalami peningkatan,” 
kata Widodo.

Dinas Koperasi sebagai penggerak usaha mikro di 
Surabaya memberikan pemahaman akan perbedaannya 
peranan dengan Dinas Perdagangan. Widodo menjelaskan 
bahwa secara sistem pekerjaan kedua dinas terebut 
beriringan dalam pengembangan UMKM.
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“Dinas Koperasi ini bisa 
dikatakan sebagai pihak yang 
mengawali dan yang terjun langsung 
ke masyarakat utamanya ibu-ibu 
rumah tangga yang menjadi sasaran 
utama dalam usaha mikro. Sedangkan 
Dinas Perdagangan adalah bagian 
brandingnya. Mulai dari merek, 
sertifikat hingga pemasarannya,” jelas 
Widodo. 

Menilik lebih jauh potensi 
masyarakat Surabaya yang sangat 
kuat dalam bidang ekonomi, Dinas 
Koperasi memiliki beberapa program 
yang dibuat untuk mendorong warga 
Surabaya utamanya di kalangan ibu-
ibu rumah tangga agar lebih produktif 
dan menjadi pelaku usaha. Widodo 
menegaskan bahwa kesempatan ini 
harus dimanfaatkan oleh warga secara 
maksimal.

“Salah satu program yang kami 
buat Pahlawan Ekonomi, memang 
bertujuan untuk memberdayakan 
mesin penggerak ekonomi kedua 
dalam keluarga yakni ibu-ibu rumah 
tangga. Program ini juga melatih 
warga menjadi pelaku usaha dengan 
mempelajari serta memahami 
bagaimana proses produksi hingga 
pemasaran produk tersebut,” jelas 
Widodo.

Dari pembinaan yang sudah 
diberikan, pemerintah melalui Dinas 
Koperasi juga mengembangkan 
beberapa produk dengan sistem 
sentra. Sistem tersebut adalah sistem 
dimana dalam satu wilayah atau 
daerah, memproduksi hasil dari 
potensi wilayahnya secara kolektif. Hal 
tersebut bagi orang awam tentunya 
akan menjadikan ancaman bagi 
produk yang sudah ada. Namun, 
Widodo menjelaskan bahwa hal 
tersebut malah berlaku sebaliknya.

“Kita juga mengembangkan 
sistem sentra. Dimana dalam satu 
wilayah memproduksi satu produk 
yang berpotensi untuk berkembang. 
Misalkan di daerah X sudah ada 
industri tas. Nah, hal tersebut menjadi 
peluang untuk mengembangkan 
industri secara massal. Yang nantinya 
akan mempermudah pemasaran dan 
memperbanyak keuntungan bagi para 
produsen tas di wilayah tersebut,” kata 
Widodo.

Selain program Pahlawan 
Ekonomi, Dinas Koperasi juga 
memiliki program-program lainnya. 
Diantaranya adalah bazar UMKM, 
Koperasi Toko Kelontong dan 
Pengembangan Sentra Wisata Kuliner 
yang sudah ada sebelumnya. Koperasi 
toko kelontong misalnya, program 
yang sudah berjalan kurang lebih satu 
tahun ini berupaya untuk menguatkan 
kembali toko kelontong yang ada di 
masyarakat umumnya di kawasan 
Rumah Susun. Program tersebut 
mewadahi beberapa pedagang yang 
biasanya berjualan misalnya minuman 
sachetan dari lantai ke lantai. Menurut 
Widodo, program tersebut bertujuan 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
bahan pokok warga rusun. 

“9 bahan pokok warga rusun 
dicukupi melalui koperasi toko 
kelontong ini. Toko tersebut berhasil 
mencukupi kebutuhan bahan pokok 
warga rusun, maka komiditi yang 
dijual akan dipasarkan juga ke luar 
rusun tersebut. Tentunya dengan 
harga yang lebih terjangkau,” tutur 
Widodo.

Selain melalui beberapa 
program yang sudah dibahas 
sebelumnya, sentra wisata kuliner 
juga menjadi hal yang diperhatikan 
oleh Dinas Koperasi. Pasalnya, Sentra 
Wisata Kuliner (SWK) merupakan 

tempat yang disediakan oleh 
pemerintah kota bagi para pedagang 
kaki lima yang berjualan di trotoar 
atau pinggiran jalan. Widodo 
percaya setiap pedagang pasti 
memiliki kesan tersendiri di setiap 
para pelanggannya. Oleh karena itu, 
Widodo percaya meskipun direlokasi 
ke SWK pelanggan PKL akan tetap 
mencari pedagang tersebut. 

“Kita bekerjasama dengan 
Satpol PP dalam menertibkan 
pedagang yang berjualan di 
trotoar. Kita juga akan melarang 
dan melakukan penertiban secara 
berkala untuk memastikan semua 
PKL masuk di dalam SWK yang sudah 
disediakan. SWK yang tersedia pun 
juga berada di lahan premium yang 
strategis. Sehingga akan menambah 
penghasilan para pedagang dan 
para pelanggan pun juga tidak 
kesusahan untuk mencari pedagang 
kesayangannya tersebut,” jelas 
Widodo.

Permasalahan yang muncul 
dari SWK yang sudah ada adalah 
pemerintah tidak dapat mengetahui 
makanan mana yang menjadi favorit 
di setiap SWK. Selain itu, dalam 
perhitungan omset juga mengalami 
kesusahan. Pemerintah berinisiasi 
untuk menerapkan program single 
cashier. Program ini merupakan 
program yang baru saja dijalankan di 
tahun 2019 dan baru ada di 5 Sentra 
Wisata Kuliner yang ada di Surabaya. 

“Single cashier bertujuan untuk 
mengetahui omset yang didapatkan 
dari setiap SWK. Selain itu agar kami 
bisa mengetahui menu apa saja yang 
menjadi favorit. Dari situ kami bisa 
membuat inovasi dari makanan yang 
belum menjadi favorit di setiap SWK,” 
tutup Widodo.

Sentra UMKM di Siola Sentra kuliner ramai pengunjung
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Bersiap Menghadapi 
Tantangan Ekonomi Masa Depan

Masa depan perekonomian 
dinilai akan bertumpu pada 
sektor ekonomi digital. Oleh 
karena itu Pemerintah Kota 

Surabaya, menyiapkan 
berbagai program untuk 

menyiapkan warganya 
menghadapi tantangan 

masa depan.

Perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi 
di Surabaya berjalan pesat. 
Kelompok milenial yang 
nyaris selalu bersentuhan 
dengan dunia digital 

harus bisa menggunakan teknologi 
secara produktif. Fakta itu lah yang 
membuat Pemerintah Kota Surabaya 
menelorkan inovasi bernama CAK 
eMUS (CAngKrukan entrepreneur 
MUda Surabaya).

Program yang sudah 
dirancang sejak tahun 2016 dan baru 
diresmikan tahun 2017 ini berada di 
Co-Working Space bernama Koridor 
yang berlokasi di Jalan 
Tunjungan Gedung 
Siola lantai 3. 

Dengan program CAK eMUS ini, 
warga bisa menikmati fasilitas internet 
lengkap, suasana nyaman, serta 
atmosfer kreatif yang kondusif.

Wali Kota Tri Rismaharini 
menjelaskan bahwa pembangunan 
koridor dengan program Cak eMus 
itu menjadi langkah awal untuk 
membangun dan memperkuat 
pondasi ekonomi kreatif di tingkat 
lokal. Pemkot Surabaya berkomitmen 
untuk terus mendukung itu semua 
dengan cara memberikan fasilitas 
dan sarana bagi anak muda Surabaya 
yang mau berkarya, berkreasi, dan 
berkolaborasi. 
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“Jadi, ini ruang kerja bersama 
dalam upaya memberdayakan para 
kreator, inovator, dan entrepreneur 
lokal yang mau menciptakan inovasi 
dan mampu bersaing di tingkat 
global,” kata Risma.

Oleh karena itu, Risma 
mengatakan sekarang tidak ada alasan 
lagi bagi anak muda Surabaya untuk 
tidak bisa cara membangun industri 
kreatif digital. Sebab, di Co-Working 
Space ini sudah lengkap dengan tujuh 
koridor yang bisa membantu para 
startup digital.

“Sekarang tidak ada alasan 
lagi untuk anak Surabaya minder. 
Di sini sudah lengkap trainingnya, 
mulai bagiamana membuat produk, 
pengemasan hingga pemasaran. 
Pelatihan dan konsultasi terbuka 
sampai benar-benar jadi,” katanya. 

Sementara itu, Kabag 
Humas Pemkot Surabaya M Fikser 
memastikan Koridor itu tidak hanya 
menyediakan tempat nongkrong. 
Lebih dari itu, Pemkot Surabaya juga 
mengisinya dengan banyak event, 
workshop, dan seminar gratis. Inovasi 
ini membuka kesempatan bagi 
warga Surabaya untuk berpartisipasi 
menjadi relawan, baik sebagai staf 
harian maupun sebagai narasumber 
yang pada waktu-waktu tertentu 
memberikan coaching clinic bagi 
mereka yang membutuhkan. Artinya 
ada kolaborasi antara Pemkot dan 
warga Surabaya.

“Narasumber yang pernah 
memberikan materi antara lain 
dari Facebook, Google, dan tokoh 
nasional Chairul Tanjung, Dennis 
Adiswara, Vidi Aldiano, serta pernah 
mendapat kunjungan dari kedutaan 
Inggris dan Kroasia dan nyaris semua 
tamu internasional Bu Wali pernah 
berkunjung ke Koridor,” kata Fikser.

Di samping itu, terdapat 
sejumlah mitra dalam melaksanakan 
inovasi ini. Mereka adalah 
jaringan para kreator, inovator, 
dan entrepreneur. Mereka antara 
lain terdiridari Facebook, Google, 
Komunitas Start Surabaya, Gapura 
Digital, Gerakan Nasional 1000 Start 
Up Digital, Android Kejar Indonesia, 
Tata Rupa dan Kreavi. 

“Mereka selalu berbagi 
pengetahuan, pengalaman, dan 
wawasan di sana,”jelasnya.

Dari sana, muncul bisnis di 
bidang industri kreatif dan teknologi 
digital yang digawangi para pemuda. 
Lapangan pekerjaan baru pun 
bermunculan. Terdapat 77 bisnis 
rintisan (start up) yang komunitasnya 
berstatus residen atau punya home 
base di sana. Sedangkan visitor (non-
residen) yang datang rata-rata 253 
orang per hari. 

Fikser juga menambahkan, 
para pemuda di sana juga rutin 
membantu Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (khususnya dari program 
Pahlawan Ekonomi dan Pejuang 
Muda), untuk membuat desain 
kemasan dan pemasaran digital. 
Sehingga, nilai jual produk menjadi 
lebih tinggi. 

“Terbukti, sejumlah UMKM 
berhasil masuk pasar Internasional. 
Ada pula yang dijual langsung atau 
masuk catalog maskapai Citilink, 
anak perusahaan Garuda Indonesia,” 
katanya.

Alhasil, berbagai acara dan 
kegiatan yang dilakukan di Koridor 
dengan program Cak eMus ini 
berbuah manis. Sebuah penghargaan 
bergengsi telah diraihnya, yaitu 
Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan 
Publik 2019 dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPan RB). 

Anak muda Surabaya 
memanfaatkan Koridor untuk 
menggali kreatifitas

Menggunakan Facebook sebagai 
wadah untuk berdagang
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Kontribusi Warga Akan Kembali 
Pada Kesejahteraan

Kepatuhan membayarkan 
pajak berbanding lurus 

dengan kesejahteraan 
warga di suatu daerah. 
Pasalnya, konsep pajak 

itu berasal dari warga 
dan untuk warga. Itulah 

sejatinya muara dari pajak 
yang dibayarkan oleh 

warga.

Memahami Arah Pajak Masyarakat Bermuara

Pembangunan pesat yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya tentu tidak 
lepas dari peran serta 
masyarakatnya. Melalui 
pajak yang mereka bayar, 

berarti mereka sudah berkontribusi 
dalam pembangunan Kota Surabaya 
ke depannya. 

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) 
Kota Surabaya Yusron Sumartono 
menjelaskan pajak itu memang 
wajib dipungut oleh negara kepada 

rakyatnya. Tujuannya, untuk memenuhi 
kebutuhan operasional pemerintah 
dan untuk berbagai pembangunan, 
baik pembangunan fisik maupun 
pembangunan non fisik. 

Program pembangunan 
fisik itu berupa pembangunan 
infrastruktur yang terus dilakukan 
di seluruh Kota Surabaya, seperti 
pembangunan frontage road, box 
culvert, penambahan jalan baru dan 
penambahan taman-taman serta 
pembangunan infrastruktur lainnya. 
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Sedangkan pembangunan non 
fisik, seperti pemberian permakanan 
kepada warga kurang mampu, lansia 
dan penerima permakanan lainnya. 
Selain itu, ada pula optimalisasi 
layanan kesehatan gratis, pendidikan 
gratis bagi SD-SMP, dan berbagai 
layanan publik yang diberikan kepada 
warga. 

“Nah, itu semua pakai pajak 
yang dibayarkan oleh masyarakat. 
Jadi, pajak itu dari masyarakat dan 
akan kembali lagi ke masyarakat,” kata 
Yusron ditemui di kantornya, Rabu 
(18/9).

Saat ini, BPKPD mengelola 
sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak 
Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Semua jenis 
pajak itu dibayarkan oleh warga ke 
bank yang telah bekerjasama dengan 
Pemkot Surabaya. 

“Dari beberapa bank itu, nanti 
akan terkumpul di Bank Jatim atau 
bank pemerintah, lalu masuk ke kas 
daerah,” kata Yusron. 

Dari kas daerah ini, lalu 
Pemkot Surabaya menyesuaikannya 
dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang telah 
disusun setahun sebelumnya. Dalam 
APBD itu, telah tercantum berbagai 
program fisik dan non fisik, sehingga 
pembelanjaannya untuk masyarakat 
tepat dan terukur. 

Yusron pun merinci 
pendapatan daerah tahun 2019 yang 
mencapai Rp 8,7 triliun. Pendapatan 
daerah itu diperoleh dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, 
dan lain-lain pendapatan yang sah. 
Khusus PAD, diperoleh dari Hasil Pajak 
Daerah yang ada 9 jenis, kemudian 
dari hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 
sah. 

“Nah, dari sektor pajak daerah 
yang jumlahnya 9 jenis itu, kami 
targetkan pendapatan sebesar Rp 
4 triliun atau 45,95 persen dari total 
pendapatan daerah atau APBD,” 
tegasnya. 

Menurut Yusron, target pajak 
daerah sebesar Rp 4 triliun itu sudah 
naik dibanding target tahun 2018 
sebesar Rp 3,6 triliun. Realisasinya 
tahun 2018 lalu, pajak daerah 
menyumbang sebesar Rp 3,8 triliun 
atau 105,60 persen. 

“Itu artinya sudah melebihi 
target yang kami harapkan, makanya 
pada tahun ini kami naikkan menjadi 
Rp 4 triliun. Setiap tahun selalu kami 
naikkan targetnya dan Alhamdulillah 
selalu melampaui,” kata dia. 

Yusron menambahkan, dari 
target Rp 4 triliun itu, sudah realisasi 
sebesar Rp 2,9 triliun atau 73 persen 
hingga 17 September 2019. Angka ini, 
diyakini akan terus naik hingga akhir. 
Bahkan, ia pun optimis pendapatan 
dari sektor pajak ini akan melampaui 
target seperti sebelum-sebelumnya. 

“Apalagi kami terus 
mempermudah mekanisme 
pembayarannya, bisa pakai online dan 
bisa bayar dimana-mana,” ujarnya. 

Ia juga memastikan bahwa 
dalam mengelola pajak yang 
dibayarkan oleh masyarakat ini, 
pihaknya selalu melakukan yang 
terbaik dan professional. Bahkan, 
selalu diawasi dan diaudit oleh 
inspektorat, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektorat ini selalu rutin 
melakukan monitoring dan evaluasi 

(monev) yang tujuannya melihat 
laporan realisasi pajak atau belanja 
selama beberapa bulan. Sedangkan 
audit dari BPK, biasanya dilakukan 
selama kurang lebih empat kali dalam 
satu tahun yakni bulan Januari, Maret, 
April dan juga Oktober. 

“Kalau dari BPK audit terhadap 
pendapatan dan belanja. Kemudian 
menjelang akhir tahun juga ada 
pelaksanaan audit, kadang juga awal 
tahun,” katanya.

Selanjutnya, ada supervisi 
dari KPK, fokus pengawasannya 
pun berbeda-beda. Tahun 2018 lalu 
pengawasannya pada perencanaan 
penganggaran dan pengadaan 
barang jasa. Sedangkan pada 2019 
ini lebih fokus pelayanan publik yang 
sudah dilakukan beberapa bulan 
lalu hingga saat ini. “Meski tidak 
selalu datang ke pemkot, KPK selalu 
meminta progres laporan meski tidak 
setiap hari di kedinasan,” kata dia.

Oleh karena itu, Yusron 
memastikan bahwa pengelolaan pajak 
dan keuangan Pemkot Surabaya 
sudah dilakukan secara profesional. 
Bahkan, pengelolaan pajak ini sudah 
mendapatkan pengakuan dari BPK 
sejak tahun 2012. 

“Selama tujuh tahun berturut-
turut, kami mendapatkan status wajar 
tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. 
Ini peringkat yang paling baik dan 
menjadi bukti bahwa kami mengelola 
dengan professional,” imbuhnya.
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Ekonomi 

Bersama 
Sutandi

Purnomosidi
Director Commercial of Pakuwon Jati Tbk 

dan Ketua APPBI Jawa Timur
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Seberapa prospek Kota 
Surabaya untuk berbisnis 
ritel?

Surabaya adalah satu kota dengan 
atmosfer perekonomian yang 
kondusif termasuk untuk berbisnis 
ritel. Sering kali kita mendengar 
bahwa department store saat ini turun 
dan mulai surut peminatnya. Tapi 
kenyataannya tidak demikian. Bisa 
kita lihat di Tunjungan Plaza, tenant-
tenant kita mengalami growd yang 
siginifikan hingga dua digit. Termasuk 
jumlah pemain ritel khususnya di 
bidang Food and Beverages semakin 
banyak. Di Tunjungan Plaza 6, kita bisa 
lihat semakin banyak tenant FnB baru. 
Hal ini sebenarnya sudah menjawab 
bahwa Kota Surabaya sangat prospek 
baik saat ini maupun di masa 
mendatang bagi para pengusaha 
khususnya di bidang ritel. 

Apa yang membuat 
Kota Surabaya sebegitu 
prospek untuk para 
pelaku bisnis?

Salah satu faktor yang menjadikan 
bisnis ritel di Surabaya bisa sedemikian 
bagus dari pada di darah lain adalah 
support dari pemerintah kota. 
Bagaimana perhatian pemkot dan 
dukungan pemkot membuat para 
pelaku bisnis merasa optimis dan 
bersemangat untuk bersama-sama 
membangun perekonomian kota. 
Contohnya, baru beberapa saat yang 
lalu, kami dari APPBI dipanggil oleh 
wali kota untuk membahas kelancaran 
impor produk dari Hongkong yang 
tengah dilanda krisis. Saat itu wali 
kota bahkan bersedia membantu 
berkomunikasi dengan kedutaan besar 
Indonesia yang ada di Hongkong agar 
impor barang tetap lancar. Kemudian 
saat APPBI mengadakan gelaran 
marathon skala internasional, wali kota 
juga berkenan menjamu tamu-tamu 
dari luar negeri tersebut dalam gala 
diner di Balai Kota. Hanya di Surabaya, 
peserta lomba marathon mendapat 
perjamuan istimewa seperti ini. 

Hal ini pula yang membuat para 
pengelola pusat perbelanjaan di 
Surabaya tergerak saling bersinergi 
dengan pemerintah kota. Beberapa 
kegiatan yang diadakan oleh APPBI 
masuk dalam program kota tahunan 
seperti Surabaya Fashion Parade, 
Surabaya Shopping Festival, Midnight 
Sale dan lainnya. 

Saat ini tengah gencar isu 
tentang revolusi industri 
4.0. Apakah digitalisasi 
tersebut bisa mengancam 
eksistensi toko-toko 
offline?

Tidak. Justru malah akan semakin 
melengkapi. Sejauh yang saya lihat, 
justru toko yang tadinya berangkat 
dari online membuka gerai offlinenya 
di sini. Sebab, masyarakat Indonesia 
khususnya berbeda dengan barat. 
Kalau orang barat untuk refreshing, 
mereka pergi ke museum atau taman, 
orang Indonesia refreshingnya ke mall. 
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
toko-toko juga harus memanfaatkan 
internet untuk mendukung 
pemasarannya. Mereka yang tidak 
bisa mengikuti arus perkembangan 
teknologi akan tergerus dengan 
pesaingnya. Itu sebuah konsekuensi di 
era revolusi 4.0 ini.

Tidakkah digitalisasi 
industri akan semakin 
menambah jumlah 
pengangguran?

Tidak bila tenaga kerja juga mau 
berkembang mengikuti arus. Mereka 
yang mampu mengkualitaskan diri 
tentu akan berhasil menembus 
ketatnya perindustrian, sebaliknya 
mereka yang tidak mau berkembang 
tentu akan tertinggal. Tapi saya 
lihat, Pemkot Surabaya memiliki 
banyak program untuk mencetak 
generasi wirausaha muda. Itu harus 
dimanfaatkan dengan baik oleh warga 
Surabaya.

Apakah Surabaya sudah 
siap dengan revolusi 
industri 4.0 itu?

Saya rasa Surabaya sudah memiliki 
infrastruktur yang dibutuhkan 
untuk menyambut revolusi industri 
4.0. Konsep smart city yang telah 
dibangun siap untuk mengaplikasikan 
prinsip revolusi industry 4.0 
yang mengandalkan digitalisasi. 
Bahkan tidak hanya infrastruktur, 
pembangunan kualitas SDM yang 
melek teknologi juga sudah bisa 
dirasakan hasilnya di Surabaya.

Apa yang perlu 
ditingkatkan oleh 
Pemkot Surabaya untuk 
mendukung revolusi 
industri 4.0?

Selain infrastruktur yang mempercepat 
mobilitas warganya, peningkatan 
kualitas bandwidth juga penting 
untuk dilakukan. Sehingga jangkuan 
internet bisa merata di seluruh wilayah 
Surabaya, stabil dan cepat. Itu sangat 
penting sekali bagi para pelaku bisnis 
yang kini mulai mengandalkan internel 
sebagai media pemasaran dan 
interaksi dengan para pelanggannya.
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Perekonomian Surabaya 
Positif dan Stabil 
Di penghujung triwulan ke-3 tahun 2019, Wisnu Wibowo 
tampak sumringah. Angka demi angka kasar dari laporan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya Jawa Timur dari 
triwulan sebelumnya, menunjukkan tren positif. Status 
perekonomian Kota Surabaya di triwulan kedua 2019 
dalam kondisi positif dan stabil.

“Saya lihat pertumbuhan 
ekonomi relatif baik. Bahkan 
lebih tinggi dari pertumbuhan 
ekonomi provinsi dan nasional,” 
ujar Wisnu kepada Gapura, 
Jum’at (20/9).

Pengamat ekonomi dari 
Universitas Airlangga ini membedah 
lebih rinci. Ia menyebut angka 
pertumbuhan ekonomi Surabaya 
lebih besar dari provinsi sebesar 5,6 
persen, dan 5,05 persen dari angka 
nasional. Inflasi pun cenderung 
masih terkendali. Kisarannya antara 
3-4 persen. Menurutnya, level inflasi 
yang datar ini relatif sama kondisinya 
dengan capaian secara nasional dan 
wilayah.

Raihan angka pertumbuhan 
ekonomi Surabaya didukung 
banyak sektor. Wisnu menunjukkan 
sumbangan secara riil pada sektor 
lapangan usaha. Saat ini Produk 
Regional Domestik Bruto (PRDB) 
yang bersumber pada 17 jenis 
lapangan usaha, masih dikuasai 
tiga jenis lapangan usaha. Seperti 
lapangan usaha transportasi dan 
pergudagangan, yang mengalami 
pertumbuhan  dikisaran 8,8 persen. 
Nilainya tertinggi. Lapangan 
usaha untuk akomodasi, makan 
dan minuman seperti perhotelan 
pertumbuhannya 8,5 persen. 
Kemudian sektor komunikasi dan 

informasi dengan mencatatakan 
pertumbuhan sebesar 8,3 persen.

“Ketiga sektor lapangan 
usaha ini tumbuh diatas rata-rata. 
Nilainya memperbaiki sisi kekurangan 
dari sektor lain yang minim 
pertumbuhannya,” jelas Wisnu.

Dilihat dari sisi kontribusi 
atau share pada PDRB, sektor 
perdagangan besar dan eceran 
menyumbang nilai terbesar 
28,08 persen. Menopang 
PRDB secara positif pada 
pertumbuhan ekonomi. 
Sementara di sektor industri 
pengolahan, nilainya 19,1 
persen. Sektor penyediaan 
akomodasi, makanan dan 
minuman sebesar 15,2 persen.

“Melihat sisi laju 
pertumbuhan, sektor 
perdagangan dan jasa 
punya pertumbuhan 
yang dominan. Tapi 
yang menarik, meski 
sektor transportasi 
share nya kecil 
sebesar 5,1 persen, 
pertumbuhannya 
mencapai  8,8 persen. 
Ini sangat potensial 
dan prospektif,” kata 
Wisnu.

Wisnu Wibowo
Pengamat politik dari Universitas Airangga
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Dari kondisi inilah, menurut 
Wisnu, besar kecilnya investasi 
yang masuk ke Surabaya akan ikut 
berpengaruh. Investor akan melihat 
peluang investasi lebih pada sektor 
yang tumbuh tinggi, dan punya share 
yang penting bagi perekonomian 
daerah.  Semakin tinggi kontribusi, 
besar peluangnya untuk hadirnya 
investasi.

Fakta menarik lain dilihat dari 
sisi demand, sektor konsumsi rumah 
tangga menjadi penggerak utama, 
selain government spending, sektor 
investasi, maupun ekspor impor. 
Secara teori baik di negara maju dan 
berkembang, rasionya kisaran 60 
persen, sehingga dalam kondisi wajar. 
Tapi karena sektor konsumsi rumah 
tangga rawan akan penurunan bagian 
dari dampak penurunan pendapatan, 
pajak, ekspektasi, dan pengaruh 
harga, maka yang paling potensial 
adalah investasi. Mau tidak mau, 
pemerintah harus menarik investor.

 “Dari data yang saya lihat, 
investasi di Surabaya cukup besar. 
Bahkan naik dari tahun ke tahun 
sebesar 10 persen,” kata Wisnu. 

Namun, Wisnu mencatat, 
Surabaya tidak selalu mulus menarik 

investor baik dari luar atau dalam 
negeri. Surabaya bersaing dengan 
Kabupaten Mojokerto maupun 
Banyuwangi. Tinggal bagaimana 
Surabaya bisa memberikan terobosan 
dalam rangka meningkatkan minat 
calon investor untuk menanamkan 
investasinya di Kota Pahlawan. 
Misalnya dari sisi aturan tata guna 
lahan.

Catatan Untuk Transportasi 
dan Industri Kreatif

Ketua Program S2 Ilmu 
Ekonomi ini kembali menegaskan 
bahwa dunia bisnis membutuhkan 
kepastian. Oleh karena itu pemerintah 
wajib hadir dalam memberikan tata 
kelola birokrasi yang efektif dan 
efisien. Contohnya, menyederhanakan 
prosedur investasi dan izin memulai 
usaha. Pemkot akan dihadapkan 
dengan tantangan dorongan untuk 
terealisasinya investasi, sehingga 
bisa berdampak pada pertumbuhan 
output dan kesempatan kerja. 

Sisi lain yang tidak kalah 
penting adalah dengan menyelesaikan 
problematika transportasi. Masalah 
transportasi Surabaya lambat untuk 
diselesaikan sehingga kalah cepat 
dengan bertambahnya masalah 

kemacetan. Apalagi terdengar 
kabar kalau proyek angkutan massal 
cepat tak kunjung terealisasi karena 
minimnya dukungan pendanaan dari 
pemerintah pusat. Karena ujung-
ujungnya, kemacetan membuat tidak 
efisien dan merugikan investor.

Sementara sektor industri 
kreatif masih minim digarap. 
Harusnya sektor industri kreatif bisa 
dimaksimalkan, karena didalamnya 
ada 16 sub sektor seperti kriya, 
fashion, kuliner maupun video seperti 
animasi, film, game developer maupun 
aplikasi, yang bisa memberikan 
kontribusi besar dikemudian hari.

 “Kreatif tidak membutuhkan 
ruang besar, hanya persoalan 
bagaimana membuat sebuah ide 
kreatif menjadi uang,” tutur Wisnu.

Terakhir, Wisnu juga 
menyarankan peran pejabat kelurahan 
dan kecamatan bisa menjadi 
marketing bagi daerahnya masing-
masing, karena setiap daerah punya 
potensi unik yang bisa memberikan 
kontribusi positif terhadap 
perekonomian.and

Padatnya aktifitas pelabuhan
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Elok Mahardika 
(Staf Marketing Perusahaan Swasta)

 Pemkot Surabaya sudah sering 
mengadakan job fair. Kegiatan seperti 

ini harus lebih sering diadakan 
dan menurut saya pemkot harus 

mengajak lebih banyak perusahaan 
untuk bergabung, agar jangkauan 

pelamar lebih luas. Jadi kesempatan 
dapat kerja juga bisa lebih besar

KATA MEREKA ! Tentang Kebijakan 
Ekonomi Pemkot

Dukungan terkait UMKM dari Pemkot 
Surabaya cukup banyak. Tetapi masih 
perlu adanya progam pengembangan 
UMKM ini secara pemasaran, karena 
yang saya lihat mereka sehari harinya 
masih belum mampu menghasilkan 
secara rutin.

Suhalifan  
(UMKM Sindsi)

Machfudz Hidayat 
(Ketua KIM Medokan Semampir)

UMKM yang ada di Medokan 
Semampir ini masih dalam tahap 

pengembangan. Produksi kami 
menyesuaikan dengan program 

pemkot dalam pengurangan dan 
pengolahan sampah plastik. Bagus 
karena kita akan mendapat untung 

lebih karena bahan baku Pentol Mesi 
sendiri dari sampah.
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Dari program pemkot sendiri sangat 
membantu UMKM khususnya yang 
ada di wilayah Jambangan. Melalui 
Dinas Perdagangan Surabaya kami 
dibantu untuk mengurus surat SIUP 
juga sertifikasi Halal.

Sutrisno   
(UMKM Tris Flower)

Nur 
(Pemilik Toko Kelontong)

Sempat ada pelatihan dari pemkot 
sendiri terkait toko kelontong 
se-Surabaya, mau membuat 

seperti koperasi untuk toko-toko 
kelontong per-kecamatannya.

Afifudin Latif  
(Startup Tata Rupa)

Semenjak adanya Koridor 
Coworking space yang dibuat 

oleh Ibu Walikota industri 
kreatif dan Start Up di Surabaya 

semakin berkembang pesat 
sekali.
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Mewujudkan Ruang Belajar 
di Tengah Masyarakat

Tingkat literasi dinilai 
menjadi indikator 
penting peningkatan 
kualitas Sumber Daya 
Manusia di Surabaya. 
Ini Ditunjukkan dengan 
keseriusan pemerintah 
kota menambah kuantitas 
dan kualitas Taman Baca 
Masyarakat (TBM)

Berkelanjutan Menambah Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Tahun 2019 ini, Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan (Dispusip) 
Kota Surabaya terus 
melakukan penambahan 
TBM di berbagai titik di 

Kota Pahlawan. Penambahan itu 
sudah tertuang dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) tahun 2019. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, 
Musdiq Ali Suhudi mengatakan 

berdasarkan hasil Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) tahun 2019, Pemkot 
Surabaya menambah 66 TBM yang 
terletak di balai RW dan rusun se-
Surabaya. 

“Saat ini total TBM yang 
ada sebanyak 467, dan target 
penambahannya sekitar 66 TMB, ” 
kata Musdiq beberapa waktu lalu.

Menurut Musdiq, TBM itu 
memang sengaja dikembangkan 
di kantong-kantong pemukiman 
masyarakat. Tujuannya, supaya akses 
literasi lebih semakin mudah dijangkau 
oleh warga. Selain itu, masyarakat bisa 
mendapat akses literasi yang merata 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Dengan cara ini, 
masyarakat mempunyai alternatif 
sumber bacaan yang lebih bisa 
dipertanggungjawabkan dibanding 
menggunakan gadget,” jelasnya.

Ia memastikan penambahan 
66 TBM itu juga akan dilengkapi 

fasilitas-fasilitas yang sama dengan 
TBM sebelumnya. Bahkan, Musdiq 
memastikan, sudah menyiapkan 
strategi untuk membangun minat 
baca warga, khususnya pada anak-
anak. 

“Kami siapkan beberapa 
pelatihan agar menarik minat baca 
semua masyarakat, termasuk anak-
anak,” terangnya.

Pelatihan itu meliputi menulis, 
mendongeng, hingga bimbingan 
belajar (bimbel). Selain itu, ada juga 
latihan mewarnai, menggambar, 
dan membuat keterampilan yang 
berasal dari buku yang dibaca di TBM. 
Permainan alat peraga edukatif juga 
disiapkan.

Musdiq juga memastikan 
bahwa penambahan 66 TBM itu 
akan disebar di 31 kecamatan se-
Surabaya. Biasanya, setiap kelurahan 
memiliki lebih dari satu TBM, seperti 
di Kelurahan Sememi, Kecamatan 
Benowo yang memiliki sekitar tiga 
TBM. 
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“Di Kelurahan Sememi itu, 
TBM-nya ada di tiga RW. Namun 
semua warga selain dari RW itu, juga 
boleh mengakses. Jadi, tidak harus 
warga di RW tersebut saja, karena ini 
memang untuk umum warga Kota 
Surabaya,” ujarnya.

Musdiq berharap, selain 
sebagai tempat membaca dan 
meminjam buku, TBM juga diharapkan 
menjadi tempat masyarakat untuk 
belajar, melakukan interaksi sosial, dan 
menyalurkan bakatnya. 

“Kalau warga ada yang 
gemar mendongeng, nanti boleh 
mendongeng di sana, atau menulis 
hasil tulisannya bisa diletakkan di TBM 
itu,” imbuhnya.

Ia memastikan ke depannya 
koleksi buku yang ada di TBM 
pemukiman warga, akan terus 
ditambah. Terutama yang dapat 
menunjang pengembangan Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
seperti buku-buku motivasi dan buku-
buku lainnya.

“Harapan kami TBM di 
wilayah pemukiman ini bisa menjadi  
tempat event literasi yang melibatkan 
masyarakat sekitar, misal menjadi 
tempat bimbingan belajar, belajar 
menari, menggambar dan lomba-
lomba literasi lainnya,” kata dia. 

Geliat Taman Baca di 
Ujung Barat

Salah satu taman bacaan 
masyarakat yang ada kian menggeliat 
yaitu taman baca Tunas Asri yang 
terletak di Jalan Griya Citra Asri Blok 
RK 2 Nomor 12 Sememi Kecamatan 
Benowo. TBM ini sudah berdiri sejak 
tahun 2015. Awalnya taman baca 
Tunas Asri ini bertempat di balai RW 
sampai kemudian dipindahkan ke 
PAUD dan TK Tunas Asri.  Dituturkan 
oleh Nova, salah satu pengurus, 
taman baca ini cukup mendapat 

respon baik dari masyarakat dan pihak 
orang tua murid PAUD dan TK Tunas 
Asri. Tak hanya menjadi satu dengan 
PAUD dan TK Tunas Asri, Taman Baca 
ini juga menjadi satu lokasi dengan 
Tempat Penitipan Anak (TPA). 

“Adanya taman baca 
ini digunakan sebagai salah 
satu cara melatih anak-anak 
untuk rajin membaca dan 
menumbuhkembangkan minat baca 
mereka. Hampir setiap hari pengurus 
melatih anak-anak di penitipan anak 
untuk belajar dan rajin membaca,” 
terangnya.

Nova bercerita, di sana 
tersedia berbagai macam koleksi 
buku, mulai dari buku anak, 
pengetahuan umum, buku agama 
dan lainnya. Bahkan terdapat pula 
buku resep masakan sehingga tidak 
jarang masyarakat sekitar taman 
baca khususnya ibu-ibu datang untuk 
membaca. Menurutnya, keragaman 
buku di taman baca ini dibuat untuk 

melayani semua kalangan sehingga 
pengunjung tak cuma anak.

“Ibu-ibu sekitar sini sering 
datang buat baca buku juga. Di sini 
kan juga ada koleksi buku resep 
masakan” jelas Nova.  

Koleksi buku yang ada di TBM 
Tunas Asri merupakan pemberian 
Pemerintah Kota ketika awal 
pembukaan. Lalu, secara mandiri, 
pengurus cukup sering menambah 
koleksi buku sehingga koleksi buku 
semakin bertambah jumlahnya 
dan beragam jenisnya. Mereka 
pun membuka kesempatan bagi 
masyarakat untuk mendonasikan 
buku. 

“Kita nggak pernah membatasi 
siapapun kalau ada yang mau 
menyumbang buku disini, kita 
malah senang kalau banyak yang 
menyumbangkan buku ke sini,” ujar 
Nova.  

Orang tua bersama anak menggunakan 
fasilitas Taman Baca Masyarakat

Taman Baca  Masyarakat selalu ramai 
anak-anak dan para orang tua
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Semakin Gencar 
Sosialisasikan Perda

Sosialisasi Kawasan 
Tanpa Rokok yang sudah 

diatur dalam peraturan 
daerah (Perda), terus 

disosialisasikan kepada 
masyarakat. Pemerintah 

Kota Surabaya pun 
membentuk tim khusus KTR 

(Kawasan Tanpa Rokok) 
dalam mensosialisasikan 

Perda tersebut.

Tim Khusus Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Tim khusus KTR yang 
terdiri dari jajaran Dinas 
Kesehatan (Dinkes) dan 
Satpol PP Surabaya 
itu menyasar berbagai 
fasilitas umum, layanan 

kesehatan hingga kampus-kampus 
di Kota Surabaya. Mereka gencar 
mensosialisaikan Perda nomor 2 tahun 
2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR). 

Pada Kamis (12/9/2019), giliran 
tim khusus ini menyisir kampus. Kali 
ini, mereka melakukan sosialisasi di 
Kampus Universitas 17 Agustus (Untag) 
Surabaya dan Universitas Dr Soetomo 
(Unitomo) Surabaya pada Kamis 
(12/9/2019). Di kampus itu, mereka 
melakukan sidak dan sosialisasi 
kepada pihak kampus dan mahasiswa.

Pada kesempatan itu, salah 
satu Tim Khusus KTR Dinkes Surabaya 
Nur Laila mengatakan sosialisasi di 
kampus ini sebagai komitmen Pemkot 
Surabaya dalam menegakkan Perda 
KTR. Dengan adanya kegiatan ini, 
pihaknya ingin menegaskan kepada 
pihak kampus dan mahasiswa bahwa 
KTR bukan hanya berada di tempat-
tempat layanan kesehatan dan fasilitas 
umum. 

“Tetapi tempat area kampus, 
tempat bermain anak, angkutan 
umum, perkantoran, tempat ibadah 
juga tergolong kawasan tanpa rokok,” 
kata Nur di sela sosialisasi Perda KTR 
di Kampus Untag Surabaya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya 
ingin menerapkan dan membuktikan 
bahwa Perda nomor 2 tahun 2019 
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bukan hanya penegasan saja. Tetapi, 
nantinya juga bakal diterapkan denda 
bagi masyarakat yang melanggar 
aturan tersebut. “Kita ingin terapkan 
dan buktikan bahwa kita bukan hanya 
penegasan saja, tapi nanti akan kita 
lakukan denda sekalian, tapi ini masih 
menunggu proses,” jelasnya.

Sebelum menyasar kampus, 
Nur mengaku sudah melakukan 
sosialisasi ke beberapa tempat yang 
tergolong KTR, seperti puskesmas dan 
perkantoran di lingkungan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Pemkot 
Surabaya. Bahkan, untuk rumah 
sakit dan klinik, sudah dilakukan 
sosialisasi di tahun-tahun sebelumnya. 
“Untuk sosialisasi sudah kita lakukan 
di 23 Puskesmas yang audiensnya 
masyarakat, dan dari OPD juga sudah 
kita lakukan sosialisasi,” katanya.

Menurut Nur, sanksi terhadap 
perda itu juga sudah disosialisasikan, 
sehingga dia mengaku tidak akan 
ragu untuk memberikan sanksi bagi 
pelanggar perda tersebut. Nantinya, 
Tim Khusus KTR dari Dinkes akan 
melakukan pengawasan dan membuat 
laporan. Selanjutnya, laporan 
tersebut akan disampaikan kepada 
bagian penindakan Perda, yakni 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
“Sosialisasi kita akan terus lakukan 
bertahap, sementara terkait sangksi 
kalau perseorangan Rp 250 ribu, kalau 
instansi atau pimpinan dari instansi 

tersebut Rp 50 juta,” jelas Nur.

Ia mengungkapkan, ada 
beberapa macam pelanggaran yang 
masuk dalam sanksi Perda KTR, seperti 
ditemukan putung rokok di area KTR, 
adanya orang merokok, hingga orang 
mempromosikan atau berjualan rokok. 
“Untuk tempat-tempat lain akan kita 
lakukan sosialisasikan secara bertahap, 
kami harapkan dari sosialisasi ini 
masyarakat mengerti bahwa di 
area kampus juga merupakan KTR,” 
terangnya.

Namun demikian, pihaknya 
memastikan bahwa di perkantoran, 
pusat perbelanjaan, atau tempat-
tempat umum masih diperbolehkan 
menyediakan tempat khusus untuk 
merokok (smoking room). Tapi, ada 
ketentuan-ketentuan yang mengatur 
tentang penyediaan tempat tersebut, 
seperti smoking room harus berada di 
luar area dan udara yang menghadap 
langsung ke luar.

Nantinya, peraturan tersebut 
akan diatur dalam Perwali (Peraturan 
Wali Kota) mengenani sanksi hingga 
tata ruang tentang pembentukan 
smoking room. Namun sejauh 
ini, penyediaan smoking room ini 
masih diperbolehkan di tempat 
kerja (perkantoran) atau tempat-
tempat umum. “Di Dinas Kesehatan 
juga masuk tempat kerja, tapi kita 
sudah berkomitmen untuk tidak 

akan menyediakan smoking room,” 
tegasnya.

Sementara itu, Kepala 
Biro Non Akademik Universitas 17 
Agustus Surabaya, Kinto Purnomo 
menambahkan, pihaknya menyambut 
baik dan mendukung penuh 
langkah pemkot dalam upaya 
menerapkan Perda  nomor 2 tahun 
2019 itu. Bahkan, ia menegaskan 
akan membentuk tim khusus untuk 
penerapan Perda KTR di lingkungan 
kampusnya itu.

“Ke depannya kita akan 
membentuk tim khusus operasional 
untuk kampus. Jadi, dari pintu masuk, 
petugas satpam hingga juru parkir 
nanti akan melakukan operasi-operasi 
penindakan bagi yang merokok,” 
imbuhnya.

Andi Septian, salah satu 
mahasiswa yang merupakan perokok 
aktif mengatakan kebijakan itu sudah 
bagus, tapi memang sosialisasikan 
harus benar-benar di dengar 
masyarakat. Selain itu, dia meminta 
setiap fasilitas yang masuk dalam KTR, 
seharusnya menyediakan smoking 
room, supaya para perokok itu bisa 
merokok di tempat itu. “Nah, kalau 
tidak disediakan, ya sama aja nanti 
akan merokok di sembarang tempat 
dan perda ini tidak akan berlaku, kan 
eman,” harapnya. 

Petugas memberikan sosialisasi Kawasan 
Tanpa Rokok kepada mahasiswa
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Memantau Kualitas Udara 
dari Tiga Penjuru Kota 

Dengan isu kualitas udara 
yang mulai yang menjadi 

perbincangan publik 
mendorong pemerintah 

kota terus mengoptimalkan 
pemanfaatan stasiun 

pemantau kualitas udara. 
Dengan tambahan satu 

stasiun tetap, kini terdapat 
tiga pemantau udara dari tiga 

penjuru kota.

Satu lagi stasiun tetap 
pemantau udara baru itu 
diterima oleh Pemerintah Kota 
Surabaya dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Stasiun tersebut 

ditempatkan di daerah Surabaya Barat. 
Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan 
dan Dampak Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 
Ulfiani Ekasari, menyatakan Pemkot 
menempatkan alat tersebut tepat di 
halaman depan Kantor Kecamatan 
Tandes.

“Kita tempatkan di Surabaya 
Barat sebab wilayah tersebut terdapat 

pemukiman, pabrik, gudang bahkan 
pelabuhan. Untuk itu masyarakat 
perlu tahu bagaimana kualitas udara 
di wilayah mereka secara realtime,” 
jelasnya saat ditemui redaksi gapura di 
kantornya.

Menurut penuturan Ulfiani, 
secara umum sistem kerja alat 
pemantau udara pemberian KLHK 
ini menggunakan sensor. Sampel 
gas diambil melalui probe dari luar 
kontainer pemantau udara. Sampel 
udara tersebut dialirkan dan dianalisa 
oleh sensor. Satu alat sensor tersebut 
mampu mengukur kadar gas karbon 
monoksida, nitrogen oksida dan sulfur 
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dioksida. Selain itu, stasiun tetap 
tersebut juga sudah dilengkapi alat 
untuk mengukur partikulat PM 10 dan 
PM 2,5. 

“Diantara semua alat 
pemantau udara yang kita punya, 
ini pertama kalinya kita memiliki 
pengukur partikulat PM 2,5. PM 2,5 
berdampak langsung pada kesehatan 
karena dapat masuk ke dalam alveoli 
paru-paru,” jelas Ulfiani.

Fitur yang dimiliki alat 
pemantau udara di Tandes tersebut 
terbilang cukup lengkap. Terdapat fitur 
untuk mengukur kecepatan dan arah 
mata angin, intensitas hujan, radiasi, 
serta temperatur udara. Semua ada 
pada kontainer berukuran 1x2 meter 
tersebut. Seluruh hasil pengukuran 
selain dapat dimonitor dari Kantor 
DLH, juga akan ditampilkan pada 
layar informasi di Kecamatan 
Tandes. Sehingga masyarakat 
dapat mengetahui kualitas udara di 
wilayahnya secara real time.

“Saat ini kita sedang tahap 
sinkronisasi parameter dengan 
stasiun tetap pemantau udara referen 
yang kita miliki di Jambangan dan 
Wonorejo. Nanti kalau sudah sinkron 
akan kita publikasikan melalui monitor 
di Kecamatan Tandes,” ujar alumni ITS 
ini.

Selain stasiun tetap pemantau 
udara di Kecamatan Tandes, Pemkot 
Surabaya juga memiliki stasiun tetap 
pemantau udara yang ditempatkan 
di Jambangan dan Wonorejo. Redaksi 
gapura memiliki kesempatan untuk 
berkunjung dan melihat langsung 
stasiun tetap yang ada di Wonorejo. 
Box kontainer putih yang dikelilingi 
oleh pagar teralis itu langsung terlihat 
begitu kami memasuki kawasan Kebun 
Bibit Wonorejo. 

Berbeda dengan stasiun 
tetap yang ada di Kecamatan Tandes, 
kontainer stasiun tetap yang ada di 
Kebun Bibit Wonorejo terlihat lebih 
besar. Tidak hanya itu, menurut Ulfiani, 
sistem kerja alat yang ada di stasiun 
tetap baik di Wonorejo maupun di 
Jambangan juga berbeda. Bila stasiun 
tetap pemantau udara yang ada di 
Kecamatan Tandes hanya memiliki satu 

alat untuk mengukur semua ambience 
udara dan partikulat, di stasiun tetap 
pemantau udara Wonorejo memiliki 
beberapa alat pengukur.

“Kalau alat yang kita miliki 
di stasiun tetap Jambangan dan 
Wonorejo sistemnya manual. Satu 
alat untuk mengukur satu kadar. 
Jadi satu alat untuk mengukur 
karbon monoksida, stau alat untuk 
mengukut nitrogen oksida, satu lagi 
untuk mengukur sulfur dioksida, 
dan satu lagi untuk partikulat PM 10. 
Nah, sistem yang manual ini margin 
error-nya lebih kecil dari pada yang 
menggunakan sensor. Jadi lebih 
valid datanya,” jelas Ulfiani yang juga 
menemani redaksi Gapura melihat 
langsung stasiun tetap pemantau 
udara di Kebun Bibit Wonorejo.

Hasil pengukuran kualitas 
udara dari alat seharga lebih dari 
empat milyar tersebut dimonitor 
langsung dari Kantor DLH dan 
ditampilkan secara real time pada 
dua layar monitor di MERR dan 
Gubeng. Ke depan, DLH juga tengah 
mengembangkan aplikasi yang 
memungkinkan masyarakat melihat 
hasil pantauan 
kualitas udara 
secara langsung 
melalui layar gawai 
pintarnya.

“Sebenarnya 
ada dua tujuan 
besar yang ingin 
kami capai dengan 
alat pemantau 
kualitas udara ini. 
Pertama, data hasil 
pantauan alat ini 

bisa menjadi input dasar kebijakan 
kota untuk mempertahankan 
lingkungan yang sehat. Dan yang 
kedua adalah agar masyarakat bisa 
mempersiapkan diri apabila udara di 
Kota Surabaya tidak lagi sehat. Karena 
itu selain stasiun tetap, kita juga 
punya alat pemantau kualitas udara 
portable,” jelasnya.

Nantinya, aplikasi pemantau 
kualitas udara tersebut tidak hanya 
berisikan informasi kualitas udara 
secara real time. Namun juga 
menampilkan saran-saran yang 
harus dilakukan oleh masyarakat 
agar tidak terkena dampak negatif 
apabila kualitas udara memburuk. 
Serta menampilkan juga hal-hal yang 
bisa dilakukan oleh masyarakat untuk 
membantu memperbaiki kualitas 
udara di Surabaya.

“Saat ini kami tengah 
membuat aplikasinya. Nanti kalau 
sudah siap, akan kami luncurkan dan 
bisa diunduh oleh masyarakat secara 
gratis,” tandasnya. (Aff)

Alat yang digunakan untuk 
mengukur kualitas udara

Papan LCD yang menampilkan 
kualitas udara kota Surabaya 27
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Cita-Cita Pemerataan di 
Sanggar Kegiatan Belajar 

Pendidikan adalah hak bagi seluruh anak di Indonesia. 
Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya tengah 

mempersiapkan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 1 
Surabaya guna pemerataan pendidikan khususnya bagi 

anak setingkat SMA yang putus sekolah.
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Sanggar Kegiatan Belajar 
adalah sekolah nonformal 
yang setara dengan SMA/
SMK/MA. Melalui SKB 
nantinya peserta didik akan 
dibekali dengan keilmuan 

dan praktik yang bisa diterapkan 
dalam dunia kerja. Karena itu, peserta 
didik juga bisa memilih vokasi 
yang diminati. Vokasi-vokasi yang 
disediakan oleh SKB antara lain Food 
& Beverage (Tata Boga), Otomotif 
(roda 2 dan roda 4), Barista, Fashion 
(tata busana), Alat Berat, Komputer 
Autocad, dan Seni Musik.

“SKB Negeri ini berbentuk 
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis 
yang akan menyelenggarakan 
Pendidikan Kejar Paket Vokasional,” 
ujar Kepala Bidang Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, 
Kesenian dan Olahraga Pendidikan 
(PDKOP) Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, Thussy Aprilyandari. 

Menurut Thussy, SKB 
Negeri ini akan menjadi rumah 
besar yang menaungi PKBM (Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat) dan 
berbagai pendidikan nonformal 
negeri lain di Surabaya. Tujuannya 
untuk mengembangkan potensi 
peserta didik dengan penekanan 
pada penguasaan pengetahuan 
dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian 
profesional.

“Sehingga SKB merupakan 
payung besar yang di dalamnya ada 
PAUD Negeri, PKBM Negeri, dan LKP 
(Lembaga Kursus dan Pelatihan) 
Negeri. Nah, ibu wali kota 
menginstruksikan kami untuk 
memfasilitasi anak-anak 
putus sekolah agar bisa 
mendapat pendidikan 
layak dan kejar paket C. 
Itu kan nantinya masuk di 
PKBM Negeri. Jadi SKB 
itu rumah besarnya,” 

jelas Thussy saat ditemui redaksi 
Gapura di ruang kerjanya.

Di Jawa Timur sendiri, SKB 
bukanlah hal yang baru. Dari 38 kota/
kabupaten di Jawa Timur sudah ada 
18 SKB yang tersebar di beberapa 
kota/kabupaten. Dan kini, Surabaya 
menyusul mendirikan SKB Negeri. 
Namun ada perbedaan antara 
SKB Negeri di Surabaya dan kota 
lainnya. Di Surabaya, SKB Negeri 
saat ini khusus diperuntukkan bagi 
siswa-siswa putus sekolah yang ingin 
mengejar paket C.

Dalam pelaksanaannya, sistem 
Kegiatan Belajar Mengajar di SKB ini 
sama seperti SMA pada umumnya. 
Ditempuh dalam kurun waktu tiga 
tahun pula. Namun, keistimewaannya, 
kurikulum yang diterapkan di SKB 
Negeri 1 Surabaya adalah kurikulum 
K13 Kesetaraan, dimana ketuntasan 
belajarnya bersistem modular.

“Sehingga kalau anak itu pintar 
sekali, lalu mampu menyelesaikan 
modul lebih cepat dari temannya 
maka ketuntasan 

belajarnya 
juga 

akan 

lebih cepat kurang dari tiga tahun. 
Tapi, ujian nasionalnya tetap akan 
berbarengan dengan kawan-kawan 
seangkatannya,” jelas Thussy.

Kriteria peserta didik yang 
diterima oleh SKB Negeri 1 Surabaya 
adalah siswa yang telah lulus SMP/
MTs/Paket B. Sedangkan apabila 
siswa tersebut sudah bersekolah 
di SMA dan berada pada kondisi 
rentan putus sekolah, ia bisa pindah 
dan melanjutkan pendidikannya 
di SKB Negeri. Syaratnya ia 
harus menyertakan raport 
terakhirnya. Selain itu, pemkot juga 
memprioritaskan anak yang berasal 
dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan pengamatan dari 
redaksi gapura, persiapan infrastruktur 
SKB Negeri 1 Surabaya sudah hampir 
mendekati sempurna. Gedung yang 
akan digunakan untuk proses KBM 
sudah dibangun di kompleks SMPN 
60 Surabaya, di Jl. Kalilom Lor Indah 
248, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan 
Kenjeran. Lahan seluas 5 hektar 
tersebut terlihat berdiri kokoh menjadi 
satu dengan SMPN 60 Surabaya. 
Hanya saja, alat pembelajaran seperti 
kursi, papan tulis dan meja masih 
belum tersedia.

Menurut Thussy, saat 
ini Dispendik telah membuka 
pendaftaran peserta didik baru. 
Dan menunggu hingga kuota lima 
rombel peserta didik terpenuhi. 
Selain itu, Dispendik juga tengah 
mempersiapkan tenaga pengajar 

yang akan mengajar di SKB Negeri 
1 Surabaya. Total pengajar yang 

dibutuhkan adalah 27 orang. 
Sebelumnya mereka akan 

diberikan pelatihan dan 
persiapan terlebih 
dahulu, sehingga 
mampu mengajar 
dengan optimal 
di SKB Negeri 1 
Surabaya. (Aff)

Laman pendaftaran calon peserta didik 
Sanggar Kegiatan Belajar
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Inisiatif berwujud 
72 Ribu Virtual Certificate

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

(Dispendukcapil) telah 
menerbitkan sebanyak 72 

ribu virtual certificate mulai 
Juli 2019. Virtual certificate 
ini berisi data perekaman 

e-KTP yang sudah tervalidasi 
dan bisa digunakan sebagai 
pengganti e-KTP. Inisiatif ini 

dilakukan karena belum ada 
kiriman blangko e-KTP dari 

pemerintah pusat.

Langkah Dispendukcapil Merespon Belum Tersedianya Blangko e-KTP

Kepala Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), 
Agus Imam Sonhaji mengatakan solusi 
ini dibuat untuk mengatasi kelangkaan 
blangko bagi warga sudah melakukan 
perekaman. Agus memastikan, inovasi 
ini tetap berpedoman pada undang-
undang kependudukan nomor 23 
tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. 

“Dalam undang-undang 
itu tercantum bahwa yang dapat 
diterbitkan Dispendukcapil adalah 
surat keterangan 
pengganti 
identitas. 
Makanya, kami 
menerbitkan 
surat keterangan 
(suket) virtual 
bernama virtual 
certificate itu,” 
kata Agus saat 
ditemui di ruang 
kerjanya, Senin 

(23/09). 

Menurut Agus, virtual 
certificate itu bisa dicetak dalam 
selembar kertas atau tetap disimpan 
berupa file PDF. Pada bagian paling 
atas, ada kop surat Pemkot Surabaya. 
Setelah itu, tercantum nama pejabat 
yang bertanggung jawab atas 
keabsahan data tersebut. Di lembar 
itu juga tertulis identitas jelas pemilik 
e-KTP. Mulai NIK, nama, tanggal lahir, 
alamat, hingga status pernikahan. 
Foto pemilik juga ada. Terdapat QR 
Code di bawah foto pemilik yang 
akan terhubung dengan server data 
Dispendukcapil Surabaya jika dipindai.

Tertulis pula pernyataan 
bahwa virtual certificate 

itu bisa dipergunakan 
untuk keperluan 
perbankan, imigrasi, 
kepolisian, asuransi, 
BPJS, perkawinan, 
dan pendidikan. 
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Bahkan, Agus mengaku sudah 
melakukan sosialisasi kepada berbagai 
instansi untuk pengunaannya. 

“Jadi, virtual certificate ini bisa 
dipergunakan seperti KTP elektronik, 
kami sudah sosialisasikan kepada 
berbagai instansi,” jelasnya.

Sebelumnya, surat keterangan 
(suket) perekaman e-KTP itu hanya 
berupa secarik kertas kecil. Kali ini, 
Dispendukcapil membuatnya dalam 
bentuk yang lebih berteknologi. Ada 
QR Code yang bisa dipindai dan 
sudah menggunakan tandatangan 
elektronik yang sah.  

Agus menuturkan, selain 
virtual certificate itu, ada secarik kertas 
kecil yang disebut tanda pengurusan 
dokumen kependudukan. Ukurannya 
sebesar e-KTP. Dalam surat tersebut, 
tercantum nama dan NIK warga 
yang telah melakukan perekaman 
e-KTP. Nah, pada lembaran itu juga 
tercantum QR Code. Jika QR Code 
tersebut dipindai, akan keluar data. 

“Kertas kecil ini ibarat kuncinya. 
Barangnya itu adalah virtual certificate 
tersebut,” ungkapnya.

Dengan bentuk yang lebih 
kecil, surat tanda pengurusan 
dokumen kependudukan itu bisa lebih 
praktis dan dibawa ke mana-mana. 
Jika data virtual certificate diperlukan, 
hanya perlu pindai QR Code. Solusi ini 
banyak diminati oleh generasi muda 
di Surabaya karena memang lebih 
gampang.

Pemkot juga memastikan 
pencetakan tanda pengurusan 
dokumen kependudukan maupun 
virtual certificate itu bisa dilakukan di 
kecamatan. Warga tidak perlu datang 
ke Siola. Sudah ada surat edaran 
dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota 
Surabaya Hendro Gunawan terkait 
dengan pencetakan tanda pengurusan 
dokumen kependudukan tersebut. 

“Virtual certificate ini gratis. 
Makanya kami beri watermark 
agar tidak ada yang sampai 
menyalahgunakan atau menarik 
biaya,” tegasnya.

Agus menambahkan, masa 
berlaku virtual certificate ini selama 
6 bulan. Setelah 6 bulan akan 
mati secara otomatis apabila tidak 
diperpanjang. 

“Nah, kalau nanti e-KTP nya 
sudah jadi, maka secara otomatis 
virtual certificate ini tidak akan berlaku 
lagi. Kami juga terus menunggu 
blangko e-KTP itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ilaika Sofa, salah 
satu warga Karang Gayam Wetan 1, 
Gubeng, Surabaya mengaku senang 
sudah bisa mendapatkan virtual 
certificate itu. Apalagi sudah lebih 
sederhana dibanding hanya suket 
selembar kertas. 

“Ini bagus dan inovatif. Saya 
biasanya tak letakkan di HP, jadi 
tidak perlu bawa surat keterangan 
pengganti e-KTP itu kemana-mana,” 
kata Ilaika.

Ia juga mengaku sudah 
pernah mencobanya ketika mengurus 
administrasi di Bank. Ketika diminta 
KTP oleh teller bank, ia mengaku 
hanya menunjukkan HP-nya yang 
sudah ada QR Code-nya, dan pihak 
bank pun langsung memindahi 
identitasnya. 

“Lebih simple sih ini, dan tidak 
perlu ribet,” pungkasnya.  

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji  

menunjukkan contoh virtual certificate
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Mewaspadai Dampak Penyakit, 
Melindungi Industri Lokal

Berburu pakaian 
bekas impor memang 

memberikan sensasi 
tersendiri bagi sebagian 

orang. Selain harga yang 
murah, para penggemarnya 

bisa mendapatkan baju 
bermerek di sana. Namun, 
yang tidak mereka sadari 

adalah bahaya di balik 
pakaian tersebut. 

Upaya Menegakkan Permendag Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Surabaya

Berburu baju bekas impor 
menjadi kebiasaan Yasin. 
Bagi karyawan swasta ini, 
pedangang baju bekas 
adalah solusi mendapatkan 
pakaian bagus namun 

dengan harga terjangkau.

“Murah yang jelas dan 
bagus-bagus model dan warnanya. 
Menemukan di antara banyak 
tumpukan dan gantungan itu juga 
sensasi rasanya”, terangnya

Kesukaan yang sama dimiliki 
oleh Billy, mahasiswa salah satu 
perguruan tinggi di Surabaya. Seperti 
Yasin, ia juga pemburu pakaian bekas 
impor. Bedanya alasannya ialah 
mendapat pakaian dengan ukuran 
yang besar. Billy bahkan sudah secara 
sadar mengetahui dampak dari 
pemakaian baju bekas ini.

“Rata-rata sih, kita sebagai 
konsumen sebenarnya sudah tahu ya 
harus bagaimana prosesnya sebelum 
dipakai.”, katanya

Namun, ke depan Billy 
dan Yasin akan relatif sulit untuk 

melanjutkan kebiasaannya. Pasalnya, 
Dinas Perdagangan Kota Surabaya 
semakin gencar mensosialisasikan 
Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) nomor 51 tahun 2015 
tentang larangan penjualan pakaian 
bekas impor. Di Surabaya, penjualan 
pakaian bekas impor itu juga akan 
dilarang. Sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat terus dilakukan 
demi menegakkan Permendag ini. 
Dinas Perdagangan juga sudah 
beberapa kali melakukan sidak. 
Bahkan, para pedagang penjual 
pakaian bekas impor ini juga 
sudah dikumpulkan di kantor Dinas 
Perdagangan Gedung Siola, Jum’at 
(20/09).

Kepala Dinas Perdagangan 
(Disdag) Surabaya Wiwiek Widayati 
memastikan setelah melakukan sidak 
dan pengumpulan data, setidaknya 
ada 55 pedagang pakaian bekas 
impor yang biasa berjualan di Kota 
Surabaya. Mereka merupakan 
pedagang kaki lima (PKL) yang 
berjualan di beberapa lokasi, seperti di 
kawasan Gembong, Sulung dan Tugu 
Pahlawan. 
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“Jadi, hari ini kami sudah 
ketemu dengan pedagang-pedagang 
yang memang itu melakukan kegiatan 
perdagangan barang yang dilarang 
itu,” kata Wiwiek seusai bertemu 
dengan para pedagang pakaian bekas 
impor.

Menurut Wiwiek, pemkot 
bersama jajaran terkait akan terus 
melakukan identifikasi dan memetakan 
lokasi-lokasi yang biasa dilakukan 
perdagangan pakaian bekas impor. 
Bahkan, ke depan pihaknya akan 
melakukan sidak ke mal dan pusat 
perbelanjaan. 

“Namanya perdagangan itu 
pintunya bisa masuk ke mana saja, 
makanya kami juga akan turun ke mal, 
toko-toko modern dan sebagainya 
nanti,” kata dia.

Bagi Wiwiek, hal ini penting 
dilakukan karena peraturannya sudah 
jelas dilarang dan sangat berpotensi 
merugikan pendapatan negara. Di 
samping itu, adanya impor pakaian 
bekas ini juga berdampak pada 
perkembangan industri garmen 
di Indonesia. Makanya, pihaknya 
memastikan akan terus melakukan 
pengawasan terhadap para pedagang 
pakaian bekas impor ini. 

 “Yang paling penting diketahui 
juga, pakaian bekas impor ini juga 
banyak mengandung kuman dan 
dapat menyebabkan penyakit,” 
tegasnya. 

Kepala Unit Pelayanan Teknik 
(UPT) Perlindungan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Provinsi Jawa Timur Eka 
Setya Budi mengatakan, sebelumnya 
uji lab pakaian bekas impor pernah 
dilakukan oleh Kementerian 
Perdagangan (Kemendag).  Tahun 
2014, uji lab itu dilakukan pada 23 
kontainer dan pada tahun 2015 
dilakukan uji lab pada 73 kontainer 
pakaian bekas impor. 

 “Hasil dari uji lab itu 
ditemukan banyak kuman. Ada 
beberapa bakteri dan kuman yang 
bisa menyebabkan penyakit,” kata Eka.

Oleh karena itu, ia 
mengimbau kepada masyarakat 
agar tidak membeli pakaian impor 
bekas tersebut. Sebab, dampak 
kesehatannya sangat luar biasa pada 
tubuh, apalagi undang-undangnya 
sudah jelas. 

 “Nah, selama ini, importir 
pakaian bekas ini melalui jalur antar 
pulau ( jalur tikus) masuk ke Indonesia, 
ini yang akan sulit,” ujarnya. 

Eka juga memastikan bahwa 
setelah di Surabaya, pihaknya akan 
terus mensosialisasikan Permendag 
nomor 51 tahun 2015 itu ke kabupaten 
atau kota lainnya di Jawa Timur. 
Ia juga berharap masyarakat, baik 
penjual maupun calon pembeli sadar 
diri bahwa pakaian impor bekas itu 
dilarang dalam undang-undang. 

“InsyaAllah nanti akan kita 
lakukan sosialisasi ke kabupaten atau 
kota yang lain untuk mengedukasi, 
karena peredaran pakaian impor 

bekas ini sudah begitu masif,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Kasubnit 
Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim 
Polrestabes Surabaya, Ipda M. Shokib 
menyampaikan, pihaknya akan 
terus mendukung kegiatan Pemkot 
dalam rangka mensosialisasikan 
peraturan larangan perdagangan 
pakaian bekas impor. Pihaknya 
menilai bahwa pakaian bekas impor 
ini sudah mendarah daging di 
tengah masyarakat, sehingga harus 
dilakukan pendekatan persuasif untuk 
menegakkan peraturan pelarangan ini.

“Apabila langsung ditegakkan 
secara frontal kepada pedagang 
yang kecil-kecil ini (PKL), pasti akan 
menimbulkan efek sosial yang besar,” 
kata Ipda Shokib.

Oleh karena itu, pihak 
kepolisian dan pemkot terus 
mengedepankan upaya-upaya 
persuasif kepada para pedagang itu. 
Salah satunya dengan memberikan 
sosialisasi secara langsung di lokasi 
penjualan dan mengumpulkan 
mereka. Tujuannya, agar mereka bisa 
beralih ke usaha atau pekerjaan lain 
yang tidak dilarang dalam undang-
undang. 

“Di lapangan kami juga sudah 
bergerak, bertindak bersama pemkot 
mendatangi langsung kepada para 
pedagang. Langkah ini akan terus 
kami lakukan sampai targetnya zero 
pedagang pakaian impor bekas,” 
pungkasnya. 

33
OKTOBER

- 2019 -



Soewandhi Dilengkapi Radioterapi, 
BDH Ditambah Kedokteran Nuklir

Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terus 

ditingkatkan. Terbaru, RSUD dr Soewandhi akan dilengkapi 
dengan Radioterapi dan RSUD BDH ditambah pelayanan 

Kedokteran Nuklir.

Inovasi Berkelanjutan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
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Penambahan pelayanan itu 
sudah masuk tahap koordinasi dengan 
berbagai pihak. Pada Senin, (16/09), 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
beserta jajarannya berkoordinasi 
dengan para akademisi dari berbagai 
universitas dan Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (BATAN). Pertemuan itu 
digelar di rumah dinas Wali Kota 
Surabaya Jalan Sedap Malam, 
Surabaya. 

Pada kesempatan itu, Risma 
berharap ada dukungan penuh dari 
berbagai pihak untuk mewujudkan 
dua pelayanan baru itu, yaitu 
penambahan pelayanan radioterapi 
di RSUD dr Soewandhi dan pelayanan 
kedokteran nuklir di RSUD BDH. 
Sebab, ia mengaku kasihan kepada 
para pasien yang harus menunggu 
antrian cukup lama untuk diperiksa. 

“Saya berharap para dokter 
untuk membantu pelayanan itu, terus 
terang saya kasihan para pasien 
penyakit kanker yang menunggu 
antrian untuk radioterapi terlalu lama,” 
kata Risma.

Ia menjelaskan, para 
pasien penderita penyakit kanker 
selama ini menunggu antrian untuk 
radioterapi kurang lebih 4-6 bulan. 
Selama menunggu antrian itu, 
mereka biasanya hanya rawat jalan 
dan melakukan beberapa terapi. 
Makanya, dia mengaku tergerak untuk 

menambahkan pelayanan ini, apalagi 
rumah sakit yang menyediakan 
pelayanan tersebut cukup minim di 
Kota Surabaya. 

“Nantinya ini akan sangat 
membantu para pasien, kalau perlu 
ruangannya didesain berbeda agar 
tidak seperti di rumah sakit. Mari 
kita bantu mereka bersama-sama,” 
terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya 
Febria Rachmanita mengatakan 
penambahan pelayanan ini akan 
secepatnya direalisasikan di rumah 
sakit milik pemerintah itu. Bahkan, 
ia mengaku setelah pertemuan 
dengan Wali Kota, pihaknya langsung 
menggelar rapat koordinasi lagi dan 
membentuk tim khusus pelayanan 
Kedokteran Nuklir dan pelayanan 
Radioterapi. 

 “Kami sudah bentuk tim 
khusus yang masing-masing 
pesertanya terdiri dari akademisi, 
dokter, kepolisian dan dinas terkait. 
Kami sengaja bergerak cepat, supaya 
setelah pembentukan tim ini mereka 
dapat bekerja semaksimal mungkin,” 
ujarnya.

Fenny menargetkan, projek 
ini dapat selesai di tahun 2020 
mendatang. Karenanya, berbagai 
persiapan dan peralatannya mulai 

dipersiapkan sejak saat ini. “Mudah-
mudahan 2020 kelar dan bisa 
beroperasional. Khusus pembangunan 
ruangannya, nanti bisa berkoordinasi 
dengan Dinas Cipta Karya,” katanya.

Ia juga menambahkan, di 
Surabaya sendiri memang hanya ada 
beberapa rumah sakit yang memiliki 
layanan radioterapi dan kedokteran 
nuklir. Khusus yang pelayanan 
radioterapi, salah satunya ada di 
Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) 
dan Adi Husada. Sedangkan yang 
pelayanan Kedokteran Nuklir hanya 
ada di empat kota besar di Indonesia, 
sehingga ini masih sangat jarang di 
Indonesia. 

“Kami terus berupaya 
memberikan pelayanan kesehatan 
yang terbaik, khususnya warga Kota 
Surabaya,” tegasnya. 

Sementara itu, Tim Badan 
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 
Hendrig Winarto memastikan siap 
mendukung penuh dua program yang 
akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya 
itu. Sebab, pelayanan ini sangat 
bermanfaat bagi masyarakat. 

“Sebenarnya nuklir itu kan 
banyak manfaatnya, bisa digunakan 
energi bauran, termasuk kedokteran 
nuklir juga, jadi kami siap untuk 
membantu menyiapkannya,” 
pungkasnya. 
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Tugas Dadakan 
Sehari Setelah Pelantikan

Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Surabaya yang dilantik 
tanggal 24 Agustus 2019 
harus langsung bekerja. 

Sehari selepas pelantikan, 
anggota legislatif mendapat 

tugas “dadakan”.

DPRD mendengar keluhan PKL Coklat

DPRD Kota Surabaya 
kedatangan tamu yang 
hendak mengadukan 
permasalahannya. 
Puluhan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang 

tergabung dalam Paguyuban PKL 
Coklat di Jalan Anggrek, berbondong-
bondong mendatangi gedung DPRD 
Kota Surabaya, Rabu (25/9). 

Maksud kedatangan mereka 
ke gedung DPRD Kota Surabaya 

untuk menyampaikan aspirasi mereka 
kepada anggota DPRD Kota Surabaya 
agar penertiban yang rencananya 
dilakukan Satpol PP Kota Surabaya 
pada hari tersebut tidak dilakukan. 
Mengetahui kedatangan Paguyuban 
PKL Coklat Jalan Anggrek tersebut, 
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi 
Sutarwijono bersama anggota dewan 
lainnya mengajak para PKL untuk 
berdialog di ruang Komisi C DPRD 
Kota Surabaya. 
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Kepada mereka, Adi 
Sutarwijono menyampaikan bahwa 
rencana relokasi yang dibarengi 
dengan tindakan penertiban oleh 
aparat penegak perda (Satpol PP) Kota 
Surabaya yang sedianya dilaksanakan 
hari itu (25/09), akhirnya ditunda 
sampai batas yang belum ditentukan.

“Keberatan dari pihak PKL, 
untuk sementara kita akomodasi 
terlebih dahulu. Karena DPRD belum 
punya alat kelengkapan, maka nanti 
akan kita bahas di alat kelengkapan. 
Dan setelah kami sambungkan 
dengan Kasatpol-PP, ternyata disetujui 
untuk tidak dibongkar sekarang, 
sambil menunggu pembicaraan lebih 
lanjut,” ucapnya.

Jawaban yang disampaikan 
oleh Awi, panggilan akrab Adi 
Sutarwijono, membuat para 
pedagang lega. Keputusan pedagang 
diizinkan untuk berjualan sampai surat 
peringatan dikaji kembali tersebut 
direspons gembira oleh Ketua 
Paguyuban PKL Coklat Jalan Anggrek, 
Mohammad Jazaini. 

“Alhamdulilah, akhirnya 
anggota dewan bisa memberi solusi 
dengan meminta pihak Satpol 
PP untuk mengkaji kembali surat 
peringatan tersebut, sehingga 

pedagang tetap bisa berjualan,” kata 
Mohamad Jazaini. 

Jazaini menceritakan, rencana 
penertiban bermula tahun 2017 
ketika Satpol PP menyurati seluruh 
pedagang coklat di Jalan Anggrek 
untuk tidak berjualan. Serta, mau 
direlokasi di daerah sentra kuliner 
wakul di kawasan Kapas Krampung.  
Menerima surat peringatan tersebut, 
sambungnya, 34 PKL Coklat secara 
tegas menolak dengan alasan tempat 
relokasi yang ditawakan Pemkot 
Surabaya kurang tepat. Mereka 
beranggapan, lokasi relokasi tersebut 
justru sepi dan tidak menghasilkan. 
Rujukannya, ada beberapa pedagang 
yang pernah merasakan berjualan di 
sana, akhirnya kembali karena lebih 
sreg di tempat semula.

“Memang kami tidak 
mensurvei relokasi yang ditawarkan. 
Akan tetapi, dasar penolakan kami 
karena banyak pedagang yang 
awalnya di sana kembali ke tempat 
kita,” imbuh Jazaini. 

Menurutnya, keputusan 
pemerintah kota untuk merelokasi 
para PKL Coklat Jalan Anggrek tidak 
bisa diterima atas dasar keberadaan 
pedagang hampir 10 tahun lebih. 

“Selain itu, hadirnya PKL 
direstui oleh Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini,” tandasnya.(wf/aff) 

DPRD Kota Surabaya menerima aduan 
dari PKL Coklat terkait rencana relokasi
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Inspirasi Kreativitas 
dari Para Ahli

Dalam semangat 
menginspirasi dan 

meningkatkan kreatifitas 
anak muda Surabaya. 

Pemerintah kota 
bekerja sama dengan 

Lembaga Kantor Berita 
Nasional (LKBN) Antara 

menyelenggarakan 
pameran dan workshop 

fotografi di Gedung Siola. 

Workshop dan Pameran Fotografi di Siola

Sebuah karya seni yang 
menarik adalah yang 
dapat melekat dalam 
ingatan penontonnya. Itu 
menandakan bahwa pesan 
yang ada dalam karya 

tersebut tersampaikan atau dapat 
dipahami. Fotografi sebuah aktivitas 
yang menghasilkan sebuah karya seni 
berupa foto juga memiliki suatu pesan 
yang ingin disampaikan. Workshop 
fotografi yang digelar oleh pemerintah 
kota bekerjasama dengan Antara 
news ini menjelaskan bagaimana cara 
mendapatkan foto yang bisa bercerita. 
Oscar Motuloh, Penanggung Jawab 
dan Kurator Galeri Foto Jurnalistik 
ANTARA (GFJA) yang menjadi 
pengisi materi dalam acara tersebut 
menyampaikan bahwa induk dari 
fotografi adalah foto dokumenter.

“Dari beberapa foto yang saya 
tampilkan, memang saya memilih 
menggunakan ukuran 1:1. Untuk 
foto dokumenter menurut saya ratio 
tersebut lah yang paling pas,” jelasnya.

Oscar yang juga sebelumnya 
telah menggelar pameran tunggal di 
Yogyakarta dengan tema Mata Waktu 
juga menuturkan bahwa foto potrait 
merupakan foto yang menunjukkan 
‘kelas’.

“Di beberapa negara yang 
pernah saya kunjungi, mempunyai 
keunikan dalam menilai foto. Mereka 
mengatakan bahwa foto dengan 
format potrait akan menunjukkan kelas 
sosial,” katanya.
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Workshop yang digelar 
di Gedung Siola (21/09) ini juga 
menampilkan beberapa foto yang 
diambil oleh Oscar Motuloh yang 
juga pernah dipamerkan di pameran 
tunggalnya. Oscar mengatakan bahwa 
dalam melakukan eksplorasi ide, 
terlalu berpikir rumit.

“Ketika sedang memikirkan ide 
untuk foto yang akan diambil. Kita itu 
sering mikirnya terlalu jauh. Kita sering 
berifikir rumit. Lalu kita seringkali 
melupakan hal-hal yang sederhana,” 
serunya.

Dengan ide-ide yang 
sederhana, bisa membuat pemaknaan 
tersendiri akan sebuah foto. Oscar 
juga menegaskan bahwa dalam 
memaknai sebuah foto bergantung 
pada siapa panutan kalian.

“Saya percaya setiap orang 
memiliki panutan seniman tersendiri. 
Oleh karena itu, memaknai sebuah 
foto, pasti akan bergantung pada 
siapa anda berguru,” jelasnya.

Setelah usai sesi penyampaian 
materi, kemudian acara dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. Ada 
beberapa pertanyaan yang 
dilontarkan peserta, salah satunya 
adalah pertanyaan mengenai 
bagaimana impact dengan 
menerapkan konsep baru yakni dua 
foto dalam satu layer yang ditanyakan 
oleh Andri. Oscar kemudian menjawab 
dengan lugas bahwa itu merupakan 
sebuah trobosan baru yang terlepas 
dari hal-hal provokatif.

“Dalam teori, kita selalu 
terbentur satu bentuk provokatif. 
Dalam foto juga begitu. Ada grafis 
yang menjadi ciri kita memberi latar 
depan seolah-olah menjadi grafis 
dalam posisi yang sesungguhnya,” 
jelas Oscar.

Pameran Foto Sportacular

Workshop tersebut menjadi 
bagian dari pameran foto yang 
bertemakan Sportacular yang 
diadakan 21-28 September 2019. 
Sebanyak 68 foto hasil karya dari 37 
fotografer Lembaga Kantor Berita 
Nasional (LKBN) Antara dipamerkan 
dalam pameran ini. Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini yang hadir 

dalam pembukaan menyambut 
baik pameran foto yang digelar 
LKBN Antara tersebut. Pihaknya 
mengucapkan terima kasih, karena 
Kota Surabaya telah dipilih menjadi 
salah satu lokasi diselenggarakannya 
kegiatan pameran tersebut. 

“Tentunya ini akan menjadi 
sarana untuk para fotografer 
profesional maupun anak-anak kami,” 
kata Risma saat membuka ajang 
pameran foto di Siola. 

Menurutnya, pameran foto 
ini adalah sesuatu yang baik untuk 
mengedukasi dan menginspirasi 
anak-anak Surabaya dalam 
mengembangkan bakat, khususnya di 
bidang ilmu fotografi. 

“Jadi saya kira ini adalah hal 
yang baik, karena memang semua 
harus dikembangkan talenta yang 
ada,” katanya.

Risma juga menyebut bahwa 
melalui informasi yang ditampilkan 
secara visual akan mendorong 
anak-anak untuk semakin terpacu 
dan termotivasi mengembangkan 
bakatnya. 

 “Saya pikir ini bisa 
menginspirasi semuanya untuk 
kita bisa belajar lebih banyak. 
Jadi tulisan, karya foto, film, bisa 
menginpirasi banyak hal pada 
individu-individu tertentu. Terima 
kasih kepada penyelenggara karena 
telah menginspirasi anak-anak saya,” 
imbuhnya.

Defie, salah satu pengunjung 
sekaligus peserta workhsop fotografi 
ini mengatakan bahwa kegiatan ini 
merupakan kegiatan positif yang akan 
berdampak pada anak-anak Surabaya.

“Kegiatan positif seperti ini 
harus digelar secara rutin. Selain itu 
kita juga bisa mengetahui banyak hal 
tentang fotografi dan pasti semua 
orang bakal tertarik juga kalau lihat 
foto-foto yang bagus seperti ini,” 
tegasnya.

Sementara itu, Direktur 
Pemberitaan LKBN Antara, Achmad 
Munir menjelaskan, pameran foto 
bertajuk Sportacular adalah bagian 
dari program LKBN Antara bersama 

galeri foto jurnalistik Antara. Kegiatan 
ini dalam rangka diseminasi informasi, 
Public Service Obligation (PSO). 

“Pameran foto di Surabaya 
ini adalah yang kedua, setelah 
sebelumnya di Makassar pada bulan 
agustus lalu,” kata Munir di sela 
sambutannya.

Munir mengungkapkan, 
pameran foto ini menyuguhkan 
sebanyak 68 foto hasil karya dari 
37 fotografer Antara dan tim official 
Asean Games.

 “Jadi sebagian besar ini 
adalah foto kami dari Asean Games, 
selebihnya adalah foto-foto tradisional 
yang ada dari berbagai seluruh 
nusantara,” jelasnya.

Ke depan, pihaknya 
memastikan, bahwa kegiatan pameran 
ini akan terus berlanjut di kota 
atau kabupaten lain. Salah satunya 
bakal digelar di Kota Semarang dan 
Jakarta dengan mengambil tema 
yang berbeda. Kendati demikian, ia 
berharap, ketika Kota Surabaya dipilih 
menjadi tuan rumah, maka besar 
harapan foto-foto itu juga dapat 
menginspirasi anak-anak Surabaya.

 “Kami berharap foto-foto ini 
bisa menginspirasi, terutama bagi 
teman-teman fotografi, atlet, dan 
komunitas foto yang ada di Surabaya 
bisa melakukan hal-hal yang lebih 
baik,” pungkasnya. (alf )

Oscar Motuloh menyempatkan diri 
berfoto dengan peserta  workshop
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Nama Oscar Motuloh Kepala 
Divisi Galeri Foto Jurnalistik 
Antara (GFJA) belum lama 
ini ramai diperbincangkan 
sejumlah lini masa. Tepatnya 
tanggal 18 September 2019, 
Oscar menerima gelar 
Mpu Ageng, sebuah gelar 
kehormatan untuk bidang 
sosial dan kebudaaan 
dari Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta. Dibalik sepak 
terjangnya menjadi fotografer 
media selama puluhan tahun, 
dalam  satu kesempatan,  
Oscar berbicara soal proses 
dan bingkai pesan dari 
setiap foto jurnalistik. Berikut 
jawaban Oscar ketika ditemui 
Gapura di Koridor Coworking 
Space Siola Surabaya, Sabtu 
(21/9).

Bincang
Fotografi 
Bersama 
Oscar Motuloh
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Sebelumnya selamat 
atas gelar barunya Mpu 
Ageng. Apa makna gelar 
itu bagi Anda?

Kalau saya melihat, bagi saya gelar itu 
sebagai anugerah ya. Saya juga ingat 
kalau capaian ini tidak mungkin tanpa 
kehadiran profesi itu. Jadi saya melihat 
sejatinya, penghargaan ini juga saya 
tujukan kepada fotografi Indonesia 
khususnya fotografi jurnalistik. 

Sejauh apa proses 
perjalanan karir Anda 
dalam dunia fotografi 
sampai sekarang?

Sayangnya kalau kita lihat itu, saya 
belum merasa apa-apa. Prinsip ini 
selalu saya pegang. Karena dalam 
dunia jurnalistik waktu berputar 
lebih pendek. Ga ada ceritanya wah 
gambar saya keren. Makanya saya 
merasa belum mencapai apapun. 
Selalu belajar dan itu menjadi prinsip. 
Sekarang adalah zamannya fotografi. 
Kita harus menjawab zaman dengan 
baik.

Dalam konteks 
membingkai sebuah 
pesan dalam foto, 
bagaimana pandangan 
Anda tentang 
kapasitan media masa 
mengakomodir bagian 
itu?

Saya rasa pesan-pesan itu sudah 
hadir. Tapi pers juga harus membaca 
kondisi masyarakat yang berbubah. 
Masyarakat yang tidak tertarik 
lagi dengan membaca lebih luas, 
dalam pengertian seperti-seperti 
sebelumnya. Masyarakat kita sangat 
spesifik, pilihan pilihan pribadi dan 
mendalam . Apalagi masyarakat 
sekarang lebih tertarik membaca 
gossip-gosip atau hoaks daripada 
sesuatu yang sifatnya positif.

Dalam dunia fotografi, 
dimana posisi dari makna 
sebuah foto?

Posisinya itu ada pada setiap foto 
yang disiarkan kepada orang lain. 
Selalu ada pesan didalamnnya. 
Karena kadang-kadang bisa tersirat 
tapi tidak tersurat. Pada umumnya 
disinilah kedewaan dunia pers, untuk 
dipertanggungjawabkan kepada 
publik.

Kesalahan yang masih 
banyak ditemukan di 
dunia maya dan media 
masa?

Saya sangat mengkhawatirkan degan 
foto-foto itu direkayasa dan dijadikan 
santapan baru, yang sama sekali 
berbeda. Tanggungjawab kita tidak 
semata-mata tentang itu, tapi pers 
bisa ikut mencerdaskan “pembaca” 
untuk bisa melihat secara kritis.

Apa saran kepada 
fotografer ? 

Kepribadian bisa membentuk pribadi-
pribadi itu. Prbadi adalah khas, makin 
banyak pribadi bisa menyampaikan 
karya-karya itu dengan baik, maka 
akan bisa menemukan alternatif yang 
hidup dan keren. and
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Meraba Prospek Cerah 

Kopi Kekinian
Belakangan, sejumlah nama warung kopi 

kekinian atau yang istilah kerennya disebut 
coffee shop menjamur di Kota Surabaya. 

Sebut saja Janji Jiwa, Lain Hati, Awal Cerita, 
Paper Cup, Titik Koma, maupun Tanamera. 

Sesuai pangsa pasarnya tersendiri, coffee 
shop ini hampir tidak pernah sepi. Setiap 

waktu selalu ramai dikunjungi anak muda. 
Konon, membanjirnya generasi millennial 

di coffee shop itu karena gaya hidup. 

Gilang Dwi Prakoso (24), seorang barista 
sekaligus owner coffee shop Patera.co 
mengungkapkan, fenomena gaya hidup 
minum kopi yang dilakukan anak muda ini 
relatif baru. Ngopi dulu memang dominan 
dilakukan oleh kaum tua. Tapi sekarang 

polanya berubah, karena tren ini juga bisa berlaku di 
kalangan millennial. Bahkan Gaya hidup ini sudah menjadi 
bagian aktivitas keseharian mereka.

“Ada unsur gaya hidup disana,” ujarnya kepada 
Gapura, Rabu (18/9).
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Di dalam aktivitas ngopi, 
orang tidak hanya sekedar duduk 
manis lalu menyeruput kopi dalam 
cangkir atau gelas. Melainkan ada hal 
lain yang dinikmati seperti keakraban 
satu sama lain kala menikmati kopi 
bersama-sama. Selain itu, Ngopi juga 
bisa menjadi media orang sambil 
melakukan kegiatan produktif, seperti 
rapat, mengerjakan tugas sehingga 
budaya ngopi lebih dari sekedar 
menikmati kopi itu sendiri.

Pria lulusan S1 Kesehatan 
Masyarakat Universitas Airlangga ini 
mengaku tren ini diimbangi dengan 
pertumbuhan coffee shop yang 
didesain lebih dari sekedar tempat 
nongkrong. Investor mendesain 
dengan semenarik mungkin. 
Ruang ber-AC, desain interior yang 
instagenic, keberadaan barista yang 
mumpuni sampai kreatifitas produk 
kopi yang dihasilkan. Daya tarik 
ini mendorong generasi millennial 
memilih ngopi di coffee shop daripada 
warung kopi di tepi jalan. 

Yang unik, perilaku konsumen 
yang ngopi di coffee shop menurut 
Gilang juga dilatari karena image. 
Meski tidak berlaku semuanya, image 
keren akan muncul ketika ngopi di 
coffee shop, daripada warung kopi. 
Ada prestise tersendiri bagi mereka. 
Pelanggan sampai rela berpenampilan 
semenarik mungkin ketika di coffee 
shop. Ibarat wajib kece kalau ngopi.

Agaknya pendapat Gilang 
juga diamini oleh Michael Hans (21) 
mahasiswa asal Surabaya. Hans 
mengaku ngopi di coffee shop 
minimal tiga kali seminggu. Sudah 
menjadi gaya hidupnya. Begitupun 
dengan teman kuliahnya yang juga 
suka ngopi di coffee shop. 

“Teman-teman saya juga suka 
ngopi seperti saya. Sudah menjadi 
bagian gaya hidup,” jelasnya kepada 
Gapura.

Hans seorang pecinta kopi. 
Ia sering membeli produk turunan 
kopi dibandingkan kopi murni itu 
sendiri. Kopi susu misalnya. Hasil 
racikan barista ini dirasa tepat untuk 
segmen pasar, yang cenderung bukan 
penganut konservatif. Artinya, pergi 

ke coffee shop bukan untuk membeli 
kopi, melainkan produk turunannya, 
atau bahkan bukan dua-duanya.

Dari pengamatan tim liputan di 
coffee shop, minuman yang diperjual 
belikan memang sangat variatif. Diluar 
kopi jenis premium dari berbagai 
daerah di Indonesia, coffee shop juga 
cukup banyak menjual kombinasi teh 
dan susu, bobba, regal blended, soda 
atau varian makanan ringan. 

Tren Positif Harus 
Diimbangi Dengan 
Konsistensi dan Kualitas

Menjamurnya bisnis kopi 
kekinian tidak menjamin dengan 
dengan jaminan kelangsungan bisnis 
kopi dan kejayaan yang berlangsung 
lama. Gilang menyebut ada sejumlah 
coffee shop di Kota Pahlawan yang 
gulung tikar. Meski tidak menyebutkan 
secara detail nama coffee shop 
itu, Gilang hanya membeberkan 
kenapa bisnis kopi juga bisa diterpa 
kebangkrutan. 

Menurutnya, poin penting 
adalah kekuatan brand image usaha 
itu sendiri. Brand kuat yang dibangun 
dalam jangka waktu tertentu secara 
positif bisa menjaga kelangsungan 
bisnis kopi.  

“Ini menjadi kekuatan dalam 
bisnis kopi. Tidak heran pemain besar 
memperhatikan aspek branding yang 
kuat dimata konsumen,” jelasnya.

Namun semuanya tidak hanya 
soal brand. Melainkan konsistensi 
kualitas produk yang dihasilkan. 
Sebuah coffee shop terpaksa 
kehilangan konsumennya, karena 
mengubah produk jualannya dengan 
kualitas yang lebih rendah. Ekspektasi 
konsumen terabaikan dari rendahnya 
kualitas produk yang berujung pada 
menurunnya minat pembeli sebagai 
pelanggan. 

“Dari sekian tren bisnis 
minuman yang saya amati, tren 
kopi lebih kuat bahkan bisa terus 
berkembang,” ujar Gilang.and

Kalangan anak muda yang menikmati 
nikmatnya kopi kekinian di Surabaya
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Buka Lebar Telinga, 
Kami Siap Dengar Keluh Kesah Anda

Aktivitas mereka unik, 
mendengarkan dan 

menganalisis masalah yang 
dihadapi orang lain. Sebuah 

pekerjaan yang lebih 
sekadar membutuhkan 

keterampilan ilmiah 
tetapi juga kemampuan 

merasakan dan berempati 
pada orang lain.

Inspirasi Psikolog Puspaga Kota Surabaya

Pusat Pembelajaran Keluarga 
(Puspaga) Kota Surabaya 
menjadi ruang khusus 
bagi warga Surabaya 
untuk menyelesaikan 
permasalahan seputar 

kenakalan anak dan masalah 
keluarga. Sebagai kota ramah anak, 
kehadiran Puspaga adalah sebagai 
upaya pencegahan agar dapat 
mengurangi kasus-kasus yang 
berhubungan dengan keluarga dan 
anak. Rachmawati Dwi Anggraeni, 
salah satu psikolog yang sudah sejak 
2018 terjun dalam dunia konseling ini, 
menceritakan bagaimana awal masuk 
ke Puspaga adalah sebagai relawan.

“Saat itu saya menjadi relawan 
di sini. Saya menjadi relawan saat 
itu untuk mengisi waktu luang saat 
menunggu wisuda. Kebetulan juga 
dosen saya juga salah satu bagian dari 
Puspaga juga,” kata Rachma.

Kemudian ia melanjutkan 
ketika sudah wisuda, ia tertarik untuk 
bekerja di Puspaga dan mengikuti 
rekrutmen terbuka yang memang saat 
itu sedang dibuka. Ia mengikuti segala 
tata caranya dan akhirnya bekerjalah 
ia di Puspaga sebagai psikolog.

“Setelah tau rasanya sebagai 
relawan dan saat itu baru dibuka 
layanan konseling ABK saya akhirnya 
mendaftarkan diri untuk bekerja 
sebagai psikolog di sini. Alhamdullillah, 
saya diterima dan sudah berjalan 
hampir satu tahun ini,” seru Rachma.

Rachma kemudian 
menjelaskan bagaimana fungsi 

Puspaga sendiri. Fungsi Puspaga 
sendiri adalah penyedia konseling 
keluarga yang fokus pada 
pembelajaran keluarga. “Intinya kami 
melakukan upaya pencegahan,” 
katanya.

“Kami juga merupakan 
lembaga penguatan keluarga. Kami 
juga menyediakan layanan konseling 
dan psikoedukasi. Kami seringkali 
melakukan konseling kelompok 
dengan orang yang memiliki masalah 
yang sama atau hampir sama 
dikelompokkan menjadi satu agar 
mereka bisa memahami masalah satu 
sama lain,” jelas Rachma
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Berbagai pengalaman 
menarik pun sering didapatkan oleh 
Rachma. Wanita berusia 30 tahun itu 
mengatakan bahwa ia selalu tertarik 
tentang masalah anak. Utamanya 
yang sering masuk ke pelayanan 
Puspaga adalah anak bolos sekolah. 

“Pengalaman paling seru selalu 
masalah soal anak. Yang paling sering 
itu adalah perkara anak bolos sekolah. 
Berbagai macam penyebab mereka 
bolos sekolah pun banyak sekali. Dan 
memang rata-rata karena kurangnya 
pengawasan orang tua ke anak sih,” 
tuturnya.

Rachma yang bertempat 
tinggal di daerah Surabaya Barat ini 
mengatakan bahwa dalam setiap 
layanan harus membuka telinga lebar-
lebar. Agar bisa memahami apa yang 
mereka keluh kesahkan. 

“Memang harusnya sebagai 
psikolog kita memiliki empati. Kita 
harus memposisikan diri sebagai 
klien. Cuman memang tidak boleh 
terlalu larut, takutnya kita menjadi 
bias. Setidaknya kita bisa mengerti 
bagaimana sudut pandang mereka 
terkait masalah yang mereka 
hadapi. Kami juga sering tukar 
pendapat. Ketika konseling kita harus 
memiliki skill mendengarkan, karena 
tidak semua orang memiliki skill 
tersebut. Konseling kita harus fokus 
mendengarkan cerita klien agar bisa 
menemukan problemnya berasal dari 
mana,” jelas Rachma.

Layanan gratis yang disediakan 
oleh pemkot ini memiliki jam 
operasional yang memang buka setiap 
hari dan menerima konsultasi secara 
langsung maupun by phone. Rachma 
juga mengatakan bahwa setidaknya 
dalam satu hari terdapat tiga sampai 
empat klien yang memang sengaja 
datang untuk berkonsultasi. Puspaga 
tidak boleh sebelah mata menilai 
masalah yang kliennya hadapi. 
Rachma mengatakan bahwa sebagai 

psikolog kita juga harus pandai 
menganalisis penyebab masalah itu 
terjadi. 

“Nah dalam menganalisis 
masalah kita jangan hanya terfokus 
pada masalah yang nampak, tapi juga 
terfokus pada atas dasar apa masalah 
ini bisa terjadi. Pada dasarnya kami 
merupakan lembaga preventif, jadi 
keluarga perlu evaluasi apabila ada 
masalah. Hal tersebut merupakan 
salah satu bagian dari psikoedukasi,” 
jelasnya. 

Puspaga juga kerap kali 
bekerja sama dengan beberapa 
lembaga terkait misalnya Dharma 
Wanita untuk melakukan psikoedukasi 
yang biasanya berupa seminar 
tentang pencegahan masalah keluarga 
dan anak. Rachma membagikan cerita 
juga bahwa banyak juga masyarakat 
yang berkonsultasi ketika sedang 
mengadakan kegiatan psikoedukasi. 

“Bukan hanya melakukan 
layanan di kantor, kami juga membuka 
konsultasi di luar. Ketika mungkin 
dalam acara pemerintah kota seperti 
pertura seringkali kami tiba tiba 
didatangi oleh masyarakat yang ingin 
konsultasi. Tentu kami layani di tempat, 
karena waktunya terbatas saya selalu 
mengarahkan untuk datang ke pusat 
layanan kami,” katanya.

Membahas soal bangga atau 
tidak menjadi seorang psikolog yang 
mendengarkan dan memberikan 
solusi bagi masalah seseorang, 
Rachma dengan tegas menjawab 
sangat bangga. Menurutnya menjadi 
dipercaya oleh orang baru untuk 
bercerita itu suatu kebanggaan yang 
tiada tara.

“Tentu sangat bangga karena 
psikolog merupakan profesi yang 
luar biasa. Orang biasanya akan 
sulit membedakan antara psikolog 
dan psikiater. Orang mau terbuka 
ke kita, mau bercerita apa yang 

sulit untuk mereka ceritakan ke 
orang lain, bagi saya itu suatu hal 
yang menyenangkan. Kita juga bisa 
mengetahui macam-macam sikap 
orang dan bagaimana kita mengambil 
langkah untuk memberikan solusi 
yang tepat,” jelas Rachma dengan 
bangga.

Ia berpesan bahwa jika 
mendapat atau sedang dalam 
masalah, beranikan diri untuk 
bercerita. Agar bisa menyelesaikan 
masalah tersebut, Rachma selalu 
menegaskan pada kliennya untuk 
terbuka agar bisa ditemukan cara 
penanganannya.

“Kalau memang kita punya 
masalah dan ingin masalah cepat 
selesai, mau tidak mau kita harus 
terbuka dan bercerita. Tinggal 
bagaimana kita mencari cara yang 
nyaman untuk berkonsultasi, bisa 
datang langsung ke kita, bisa juga 
melalui telfon. Yang penting adalah 
kita berani mengutarakan dan tidak 
dipendam sendirian. Siapa tau dengan 
terbuka kta bisa mengetahui ternyata 
tidak seberat masalah yang lain atau 
bahkan ternyata seperti ini cara 
penanganan masalahku,” tutupnya. 
(Alf )

Rachma mendengarkan keluh 
kesah masyarakat  dan mencoba 

memberikan solusi
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Menjaga Sungai 
Menyelamatkan 

Sumber Kehidupan
Sungai adalah sumber 

kehidupan, baik bagi 
manusia maupun makhluk 

hidup lain di dalamnya. 
Problemnya sungai kian 
rentan oleh sampah dan 

pencemaran.

Lebih Dekat Dengan Komunitas Peduli Sungai Surabaya

Sekelompok anak muda 
memberikan perhatian dan 
bergerak langsung untuk 
menjaga kelestarian sungai 
di Surabaya. Namanya 

Komunitas Peduli Sungai Surabaya 
(PSS), sebuah komunitas yang 
memberikan perhatiannya pada isu 
lingkungan, khususnya sungai di 
Surabaya. PSS yang lahir tahun 2017 
kini sudah menjadi wadah bagi 200 
relawan yang peduli masalah sungai. 

PSS lahir berkat tangan dingin 
Winardi Litanto (28). Pemuda ini 
sekarang sedang mengurus syarat 
administratif untuk menjadikan 

komunitas PSS menjadi sebuah 
yayasan.

“Kami sedang mengarah ke 
sana. Semoga bisa segera menjadi 
sebuah yayasan,” jelas Winardi.

Winardi kepada Gapura 
Sabtu (21/9) mengatakan, motivasi 
terbesarnya membentuk PSS karena 
keprihatinannya dengan kondisi 
sungai di Kota Pahlawan. Tahun 2006, 
sungai di Surabaya sangat kumuh. 
Banyak ditemukan warga yang tinggal 
di bantaran sungai melakukan aktivitas 
Mandi Cuci Kakus (MCK). 

AREK-AREK
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“Kondisinya sangat kumuh. 
Bisa dilihat di sejumlah sudut Sungai 
Kalimas dan Brantas,” jelas Winardi.

Pria yang sempat mengenyam 
pendidikan ilmu sosiologi ini mengaku, 
kalau perilaku masyarakat tidak 
mendapat dukungan edukasi yang 
cukup tentang lingkungan. Banyak 
warga yang membuang sampah ke 
sungai. Apalagi kuatnya anggapan 
yang keliru, soal membuang diaper 
atau popok bayi ke sungai lebih baik 
daripada di bak sampah. 

Dari hasil temuannya di 
lapangan, ada sejumlah daerah yang 
belum punya tempat pembuangan 
sampah sementara. Kondisi itu 
cukup menyulitkan, karena warga 
harus berjalan kaki yang cukup jauh 
untuk membuang sampah di TPS. 
Warga akhirnya malas, dan terpaksa 
membuangnya ke sungai.

PSS mendampingi tiga daerah 
yang dinilai punya masalah yang 
cukup rumit dibanding daerah lain. 
Contohnya Kapas Madya, Tambak 
Lumpang dan Wonokromo. Di Tambak 
Lumpang misalnya, kondisi sungai 
tercemar. Bahkan sejumlah rumah 
dilaporkan tergenang air karena 
aliran sungai yang tersumbat sampah 
dimusim penghujan. Atas arahan 
Dinas Kebersihan dan Ruang Tebuka 
Hijau (DKRTH), PSS juga melakukan 
pendampingan di sana.

Komunitas ini mengenalkan 
program ke masyarakat demi 
menuntaskan persoalan sampah. 
Seperti pilah, kurangi sampah dan 
donasi. Memilah sampah sebagai 
proses awal, supaya sampah bisa 
diklasifikasikan dalam jenisnya dan 
sifatnya. Selain itu, sampah yang sekira 
bisa dimanfaatkan kembali, akan lebih 
gampang untuk diproses kembali.

“Kita tidak bisa pertama-
tama meminta warga untuk kurangi 
sampah. Apalagi kondisi sekarangan 
sangat membuat orang gampang 
menghasilkan sampah karena sedang 
di posisi serba instan,” jelasnya.

Meski berhasil secara perlahan, 
pendekatan memilah sampah 
dilanjutkan dengan mengurangi 
sumbernya. Bagaimana warga 
mendapat edukasi untuk tidak 
tergantung memakai plastik misalnya. 
menurut Winardi, gaya hidup harus 
diubah. 

Selanjutnya yang tidak kalah 
penting, aksi nyata PSS adalah dengan 
melakukan gerakan donasi. PSS 
bekerjasama dengan kantor swasta 
maupun sekolah, untuk mendonasikan 
sampah yang bisa dimanfaatkan 
kembali.

“Dengan keberhasilan ini, PSS 
masih bertahan untuk konsentrasi 
melakukan pendampingan di tiga 
wilayah. Dengan harapan, hasil 
dari setiap program bisa berjalan 
maksimal,” jelasnya.

Selama proses berjalan, warga 
sekitar sungai kini sudah mulai sadar 
dan terbuka. Mengerti bagaimana 
menjaga kebersihan sungai dari 
ancaman pencemaran lingkungan. 
PSS juga mendapatkan dukungan 
dari pemerintah, yang memfasilitasi 
kemudahan bagi warganya untuk 
berperilaku sadar lingkungan.and

Kondisi Sungai Kapas Madya kini. 
lebih bersih

Winardi (2 dari kanan) proses penyerahan 
hadiah kendaraan Viar (motor bak 3roda) dari 

Kementrian PU, atas juara 3 tingkat nasional
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Merinding 
Tapi Menambah Pengetahuan

Tujuan wisata yang satu 
ini lebih populer karena 

nuansa “mistis” yang 
dimilikinya. Padahal di 

dalam museum ini terdapat 
ragam pengetahuan yang 
bermanfaat dan menarik 

untuk dipelajari. 

Menikmati Pengalaman Wisata Unik di Museum Kesehatan Surabaya

Museum Kesehatan 
Surabaya yang 
memiliki nama 
lain Museum Dr. 
Adhiyatma ini 
menyuguhkan wisata 

ilmiah. Museum yang sebenernya 
dibangun oleh Dr. Haryadi Soeparto 
ini sudah ada sejak tahun 1990, namun 
baru diresmikan oleh Dr. Achmad 
Sujudi, Menteri Kesehatan pada tahun 
2004. Menurut Eni Rachmawati, 
Kepala Pengurus Museum Kesehatan 
Surabaya menjelaskan bahwa 
terbentuknya museum ini awalnya 
adalah untuk mengamankan peralatan 
kantor yang tidak terpakai.

“Awalnya gitu Cuma buat 
menyimpan barang kantor yang 
sudah tidak dipakai. Didukung sama 

bangunan yg bagian dari cagar 
budaya maka didirikanlah museum 
lokal dengan nama museum Hariadi 
(pada waktu itu) yang fokus pada 
kesehatan budaya nasional. Semakin 
bertambah tahun, museum ini 
akhirnya berkembang menjadi 
museum kesehatan nasional dengan 
nama yang sekarang,” kata Eni.

Dengan kondisi Kota Surabaya 
saat ini yang sudah sangat berkawan 
baik dengan teknologi, mau tidak 
mau setiap bagian dari kota ini harus 
menyesuaikan. Museum kesehatan 
ini juga telah menyesuaikan 
dengan kondisi Surabaya terkini. 
Eni mengatakan bahwa museum 
ini memiliki ruang pengembangan 
kesehatan lingkungan.

Bagian depan, pintu masuk 
Museum Kesehatan
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“Museum Adhyatma ini saat 
ini fokusnya adalah kesehatan iptek. 
Nah untuk menunjang Surabaya 
Smart City, kami memiliki ruang 
pengembangan baru. Dimana 
ruang tersebut memang sengaja 
dibuat untuk mengembangkan 
teknologi kesehatan lingkung yang 
bisa menunjang Smart City,” seru Eni 
menceritakan.

Museum yang terletak di jalan 
Indrapura ini sampai saat ini juga 
masih menerima beberapa layanan 
pengobatan. Diantaranya adalah 
pengobatan akupuntur dan obat 
tradisional. 

Selain itu, jika berkunjung 
ke museum ini, tamu pasti akan 
merasakan suasana mistisnya. 
Bagaimana tidak, museum yang 
akrab ditelinga masyarakat sebagai 
Museum Santet ini adalah bangunan 
yang sudah tua, banyak ruang yang 
kosong serta koleksi-koleksi yang 
disediakan cukup membuat merinding 
pengunjung yang datang. Eni 
menjelaskan bahwa julukan tersebut 
adalah julukan yang diberikan oleh 
masyarakat.

“Masyarakat memang sering 
menjuluki Museum Santet. Katanya 
banyak koleksi kami yang membahas 
santet sendiri. Padahal tujuan kami 
memamerkan koleksi tersebut adalah 
untuk mengilmiahkan,” tegas Eni.

Eni juga menceritakan 
bagaimana koleksi lain yakni obat-
obat khas dari setiap suku misalnya 
ulos juga menjadi obat bagi suku 
batak. Bahkan ada salah satu koleksi 
menarik, yang menurut cerita Eni 
menjadi daya tarik museum ini.

“Kami disini mempunyai 
satu boneka jailangkung dan satu 
boneka Nini Thowok. dalam sejarah 
perkembangan dunia kesehatan, 
boneka jailangkung juga digunakan 
sebagai alat pengobatan dan 
pendiagnosa penyakit. Sementara 
itu, boneka Nini Thowok dipercaya 
dapat menolak bala dan menjaga 
keselamatan sebuah desa,” kata Eni.

Kesan mistis tidak hanya 
berhenti pada dua koleksi tersebut. 
masih di tempat yang sama, terdapat 
sebuah ruangan khusus dengan pintu 
yang tertutup rapat dan terkunci 
yang bertuliskan ‘dunia lain’. Untuk 

menuju ke ruangan tersebut anda 
akan melewati lorong yang terdapat 
sejumlah peti mati. Menurut Dr. 
Haryadi yang merupakan perintis 
museum tersebut, ruangan itu 
hanyalah bekas WC yang sudah tidak 
dipakai lagi. Namun menurut sebagian 
orang, di ruangan inilah ujung tombak 
kisah angker dari museum kesehatan 
Surabaya. 

Eni mengatakan bahwa 
sempat ada kunjungan dari Roy Kiyosi 
yang ketahui sebagai paranormal. 
Ia menceritakan detail dimana ia 
melihat ‘sesuatu’ di tiap ruang yang ia 
singgahi.

“Kita pernah dikunjungi oleh 
Roy Kiyosi. Jelasnya ia membeberkan 
hal yang ‘halus’. Banyak yang memang 
dilihat oleh Roy tapi saya nggak bisa 
lihat. Tapi Roy tetap kagum dengan 
apa yang disuguhkan oleh museum 
ini. Mencoba mengilmiahkan mitos 
mitos yang ada di masyarakat,” seru 
Eni.

Tiwi bersama temannya 
yang kebetulan saat itu berkunjung 
mengatakan bahwa memang daya 
tarik utama mereka untuk datang 
adalah melihat koleksi-koleksi dari 
museum ini.

“Aku kesini karena info dari 
temen yang bilang kalau koleksinya 
cukup nyeleneh dan bikin merinding. 
Eh ternyata beneran gitu,” kata Tiwi 
sambil tersenyum .

Berbincang mengenai kesan 
ketika memasuki museum ini Tiwi 
mengatakan bahwa memang museum 
kesehatan ini sangat membantu 
masyarakat untuk menambah ilmu 
pengetahuannya tentang kesehatan. 

“Membantu sekali, namun 
aku ngerasanya kayak kurang interktif 
gitu. Jadi akan lebih informatif ketika 
dilengkapi dengan audio atau ada 
pemandu biar kami para pengnjung 
tidak tersesat karena letak ruang 
per ruangnya yang tidak saling 
terhubung,” pungkasnya. (alf )

Pengunjung yang mengambil foto 
benda-benda museum
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Administrasi adalah 
Detak Jantung Organisasi 

Aktivitasnya relatif tidak 
terlihat tetapi menjadi 

elemen yang sangat krusial 
dalam keberlangsungan 

sebuah organisasi, itu lah 
administrasi. Perlunya 

penguatan administrasi 
mendorong Dharma 

Wanita Persatuan 
menyelenggarakan 

pelatihan untuk tenaga 
pendidikan.  

Tuntutan atas pendidikan 
yang kian berkualitas 
membutuhkan dukungan 
dari kegiatan administrasi 
sekolah. Dalam semangat 
meningkatkan kualitas 

administrasi sekolah Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) menyelenggarakan 
pelatihan bagi tenaga pendidikan 
yaitu, guru dan tenaga administrasi 
sekolah. Dalam acara yang 
diselenggarakan (7/9) berlokasi di 
Gedung Wanita di jalan Kalibokor, 
DWP menghadirkan Munif Chatib, 
seorang konsultan pendidikan. 

Banyak aspek yang harus 
dipahami oleh tenaga pendidik 
tentang administrasi sekolah. Munif 
menegaskan bahwa sekolah harus 
memiliki data administratif lengkap. 
Data guru, siswa dan orang tua harus 

disimpan dengan baik oleh sekolah 
karena nantinya data tersebut akan 
sangat dibutuhkan. Pemateri yang 
juga penulis buku-buku populer 
tentang dunia pendidikan juga 
mengatakan bahwa administrasi 
sekolah merupakan top priority. 
Sehingga diwajibkan setiap tenaga 
pendidik memposisikan diri sebagai 
admin serta harus memahami data-
data administratifnya.

“Setiap tenaga pendidik 
harus memposisikan diri sebagai 
admin. Karena administrasi sekolah 
merupakan top priority yang 
memiliki delapan elemen. Delapan 
elemen fungsi tersebut adalah 
perencanaan, pengorganisasian, 
koordinasi, komunikasi, pengawasan, 
kepegawaian, penganggaran, 
penilaian,” jelas Munif.
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Masih membahas delapan 
elemen fungsi yang dibahas 
sebelumnya, Munif mengatakan 
bahwa setiap elemen fungsi harus 
berjalan beriringan. Tidak boleh ada 
yang terlalu menonjol, semuanya 
harus seimbang. Ia mengibaratkan 
admin itu diibaratkan seperti jantung.

“Admin itu bisa dikatakan 
seperti jantung yang juga akan 
menghidupkan sekolah. Jadi ibaratnya 
administrasi pendidikan itu menjadi 
detak jantungnya sekolah,” tegas 
Munif.

Untuk menekankan penguatan 
administrasi, ia menggarisbawahi 
krusial peran pendidikan yaitu 
membangun peradaban. Apabila 
dalam pelaksanaannya ada 
sedikit masalah akan sangat 
susah membenahinya. Pendidikan 
merupakan pondasi dalam 
membangun peradaban.

“Pendidikan itu pondasi. 
Kalau melenceng sedikit atau bahkan 
bocor akan susah dibenahinya karena 
pendidikan itu membangun mental 
dan kepribadian,” tuturnya.

Pelatihan ini dibawakannya 
secara interaktif. Peserta dibawa 
dalam keadaan yang nyaman dan 
bersahabat. Di tengah-tengah acara, 
beberapa peserta dipersilakan untuk 
maju dan mengikuti permainan yang 
sudah dirancang oleh pemateri. 
Setelah permainan berakhir, Munif 
barulah menjelaskan maksud dan 
tujuannya. 

“Permainan ini menunjukka 
bahwa jika kerjasama antar elemen 
fungsi tidak berjalan seimbang, maka 
informasi tidak akan didapatkan 
dengan benar. Selain itu, jika semua 
elemen fungsi berjalan dengan 
seimbang maka predikat sekolah 

terbaik akan selalu melekat dalam 
citra sekolah. Tanpa memperdulikan 
predikat atau penghargaan diberikan 
kepada sekolah anda atau tidak. 
Penting untuk berbenah adalah 
konsep utamanaya,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, Munif 
menjelaskan bahwa komitmen juga 
menjadi hal yang penting. Ketika 
semua data administrasi antara guru, 
siswa, dan orang tua sudah lengkap, 
maka para admin sekolah dapat 
mengevaluasi dan memperbaiki 
bagian yang harusnya diperbaiki. 

“Ketika semua data 
administratif sudah lengkap, maka 
kita bisa melihat laporan penurunan 
nilai siswa misalnya. Jadi kita bisa 
menginformasikan kepada orang 
tua mereka. Hal tersebut membuat 
informasi yang ada di sekolah 
tersampaikan secara baik ke wali 
murid,” jelasnya.

Terkait komitmen, Munif 
sempat menegaskannya saat 
menjawab pertanyaan dari salah satu 
peserta. Vivi, peserta asal Banyuwangi, 
bertanya tentang kualitas pendidikan 
di Indonesia yang terbilang masih 
rendah. Munif menjawab dengan 
bahwa salah satu penyebabnya soal 
pengelolaan administrasi di Indonesia 

masih belum cukup baik meskipun 
kewajiban sudah diberikan kepada 
sekolah masing-masing.

“Berkaca dengan negara 
berkembang lainnya seperti 
Vietnam, Indonesia masih tertinggal 
cukup jauh. Di mana dana yang 
digelontorkan pemerintah untuk 
pendidikan di Indonesia lebih tinggi 
daripada Vietnam. Namun jika 
berbicara kualitas, Vietnam jauh lebih 
berkualitas. Hal terebut terjadi karena 
komitmen dari para tenaga pendidik 
jauh lebih kuat daripada komitmen 
tenaga pendidik di Indonesia,” 
jelasnya.

Peserta merasa cukup terbuka 
wawasannya berkat kegiatan ini. 
Cahyo, Humas SMA Dharma Wanita 
mengatakan bahwa acara ini sangat 
bermanfaat bagi sekolah, utamanya 
dalam semangat berbenah diri.

“Pelatihan administrasi 
ini sangat berguna bagi tenaga 
pendidik. Selain menjadi motivasi, 
pelatihan seperti ini akan memberikan 
perubahan yang baik dalam bidang 
administrasi keseluruhan sekolah,” 
terang Cahyo. (alf ) 

Munif Chatib dan tenaga Pendidik melakukan 
fun game agar tidak terlalu tegang dalam 

mengkuti jalannya acara
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Dukungan Lintas Sektor 
Wujudkan Kemeriahan Pencanangan Kesatuan Gerak 

PKK-KKBPK-Kesehatan 2019 

Terdengar alunan 
lagu dengan lirik yang 
menggugah semangat 

para anggota PKK di PKK 
Kota Surabaya. Halaman 

parkir yang biasanya hanya 
diisi mobil dan motor 
itu kini penuh dengan 

para anggota PKK yang 
berseragam dan berbagai 
stand dari dinas-dinas di 

Surabaya.

Selasa (24/09), dilaksanakan 
kegiatan Pencanangan 
Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-
Kesehatan tahun 2019. 
Kegiatan ini merupakan 
agenda wajib tahunan PKK 

Kota Surabaya. Kegiatan pencanangan 
ini sendiri dilaksanakan sebagai 
penanda dimulainya rangkaian 
kegiatan Kesatuan Gerak PKK 
Kependudukan Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 
Kesehatan tahun 2019. 

Rangkaian acara ini 
dilaksanakan dengan bekerjasama 

dengan berbagai pihak, antara lain 
DP5A Kota Surabaya dan Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya. Selain 
dua dinas tersebut, serangkaian 
acara ini juga didukung oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) Kota Surabaya, Dinas 
Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) 
Kota Surabaya, Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) Kota 
Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Badan 
Perlengkapan dan Bagian Umum.
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“Kami ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak, yang tidak dapat 
kami sebutkan satu persatu, yang 
telah membantu terlaksananya acara 
pencanangan ini,” ujar Siti Nuriya Zam 
Zam Sigit, selaku Ketua TP PKK Kota 
Surabaya.

Meski udara Surabaya cukup 
panas, namun tidak menurunkan 
semangat para undangan yang 
kurang lebih berjumlah 500 orang. 
Jumlah tersebut terdiri dari seluruh 
anggota TP PKK Kota Surabaya, 
seluruh Ketua TP PKK Kecamatan dan 
Kelurahan, warga pserta pemeriksaan 
kesehatan, warga yang mengikuti 
pelayanan alat kontrasepsi dan para 
pelaksana kegiatan yang lain. Meski 
angkanya cukup besar, dengan 
kerjasama berbagai pihak, acara dapat 
berjalan dengan teratur dan lancar.

Kegiatan yang diadakan pada 
hari itu dimulai dengan pencanangan 
oleh Wali Kota Surabaya yang diwakili 
oleh Kepala DP5A Kota Surabaya. 
Selain kegiatan di panggung utama, 
terdapat pula kegiatan bakti sosial 
pemeriksaan kesehatan, yang berupa 
pemeriksaan tekanan darah, gula 
darah dan kolesterol. Pemeriksaan 
ini gratis, tidak dipungut biaya. 
Untuk para ibu yang ingin pasang KB 
namun memiliki keterbatasan dana, 
dapat mengikuti pemasangan alat 
kontrasepsi gratis yang disediakan 
oleh BKKBN. Alat kontrasepsi yang 
tersedia pun bermacam-macam, mulai 
dari susuk implan, IUD hingga spiral. 

Terdapat pula hasil UPPKS 
(Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera) binaan DP5A dan 
peragaan berbagai kegiatan terkait 
kesejahteraan keluarga. Tak lupa juga, 
untuk menjelaskan pentingnya kerja 
sama antara PKK dan berbagai dinas 
untuk meningkatkan kualitas hidup 
ibu dan anak, diadakan talkshow 
dengan Dr Muhammad Nasir SpOG(K) 
dan Dr Dini adityarini SpAK. Dua 
dokter kandungan dan anak ini siap 
menjawab pertanyaan ibu-ibu dan 
bapak seputar kesehatan sang ibu dan 
anaknya.

Acara ini diadakan mulai 
dari pagi hingga siang hari. Agar 
tidak lelah, pembawa acara sesekali 

mengajak peserta agar turut aktif 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
yang diadakan. Berbagai yel-yel dan 
nyanyian membantu mencairkan 
suasana. Telah disediakan pula snack, 
minuman dan makan siang untuk para 
peserta kegiatan. Untuk mendukung 
program PKK mengurangi sampah, 
setiap peserta diwajibkan membawa 
botol minum atau tumbler masing-
masing, yang kemudian dapat diisi 
ulang di sekitar area acara.

Apresiasi bagi warga 
Surabaya yang aktif menggunakan KB 
ditunjukkan di acara ini. Pentingnya 
KB bagi kesehatan ibu dan anak, 
nyatanya tidak sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab sang ibu, namun juga 
suami atau sang bapak. PKK bersama 
dinas-dinas terkait memberikaan 
penghargaan bagi beberapa bapak 
yang menggunakan KB untuk laki-
laki sebagai bentuk apresiasi atas 
kepercayaannya menggunakan alat 
kontrasepsi KB.

Untuk menutup serangkaian 
kegiatan pada hari itu, PKK Kota 
Surabaya bekerja sama dengan DKPP 
membagikan total 500 bibit tanaman. 
Para peserta dapat memilih antara 
terong, cabai, kubis, seledri dan tomat 
untuk kemudian dapat ditanam di 
rumah masing-masing. (ANA)

Cek kesehatan gratis untuk warga
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CAK JEPRET

Membangun 
Semangat 

Kebangsaan 
Melalui Teatrikal 

Perjuangan

Untuk kesekian kalinya teatrikal 
peristiwa sejarah perobekan 

bendera Belanda (merah-putih-
biru) di Hotel Yamato (sekarang 

Hotel Mojopahit) digelar. Namun 
tetap saja suasana menegangkan 
dan haru senantiasa menyelimuti 

teatrikal apik tersebut. Teatrikal 
yang bertajuk Surabaya 

Merah Putih tersebut sukses 
membangkitkan semangat 

kebangsaan bagi siapapun yang 
menyaksikannya.
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Terima kasih Pahlawan! 

Jasamu telah terpotret 

dalam sejarah....
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Arek, 
Simbol Egaliter Warga Surabaya

Arek merupakan kata 
yang pasti kita dengar 
ketika menginjakkan kaki 
di Surabaya. Dari arti 
katanya sendiri menurut 
KBBI, Arek merujuk pada 

panggilan akrab antarteman sebaya 
atau dari yang lebih tua kepada yang 
lebih muda (di daerah Surabaya dan 
sekitarnya). Panggilan Arek sendiri 
di kota ini bukan hanya sebagai 
panggilan semata namun memiliki 
arti lebih dalam lagi bahkan sudah 
menjadi identitas Surabaya.

Menurut Rojil Nugroho Bayu 
Aji, Pengajar Sejarah di Universitas 
Negeri Surabaya, masih banyak 
perdebatan terkait arti atau asal mula 
dari Arek ini sendiri, di satu sisi ada 
yang mengatakan Arek sebenarnya 
berasal dari zaman Kerajaan Singosari. 
Pada saat berdirinya Kerajaan 
Singosari yang pada saat itu Ken Arok 
sebagai Rajanya, ada pemberian nama 
khusus yaitu Arek yang berarti adalah 
keturunan. Arok memiliki arti Dewa/
Tuhan sedangkan Arek berarti “Anak”. 
Sedangkan dari segi kebahasaan, 
Arek bisa dikatakan lare atau anak-

“Rek ayo rek mlaku mlaku 
nang Tunjungan, Rek ayo rek 

rame rame bebarengan”  

Potongan lirik dari lagu 
Rek Ayo Rek sangat identik 

sekali dengan Surabaya. 
Bukan hanya karena adanya 
penyebutan Jalan Tunjungan 

saja di liriknya tapi juga 
adanya kata “Arek” di 

dalamnya. 
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anak. Kemudian riwayat Zoetmulder 
mengatakan, Arek berasal dari kata 
dalam bahasa Jawa Kuna, yakni Ari-ika 
yang berarti saudara yang lebih muda 
atau bisa pula anak. Ari berarti adik 
laki-laki atau perempuan; juga sebagai 
istilah sapaan bagi kerabat yang lebih 
jauh atau bahkan bagi orang-orang 
yang bukan kerabat.

“Hal itu kemudian berubah 
menjadi Arek dalam pelafalannya yang 
merupakan bentuk sapaan yang khas 
di wilayah budaya Arek. Hal ini terus 
menerus terbangun melalui proses 
interaksi sosial dalam masyarakat 
sehingga menjadi identitas budaya,” 
jelasnya.

Beberapa riwayat mengatakan 
jika masuknya Arek secara kultur 
dimulai dari Mataram, yaitu ketika 
adanya kehadiran “kaum pentholan” 
(Kulonan) dan mempertegas posisi 
kultur Arek yang lahir dari komunitas 
kampung. Keinginan Mataram yang 
cukup kuat untuk menguasai wilayah-
wilayah strategis di Jawa Timur 
setelah jatuhnya kerajaan Pajang, 
terutama wilayah pelabuhan. Hingga 
pada akhirnya Mataram mampu 
menaklukkan salah satu posisi strategis 
di Jawa Timur yaitu Surabaya, melalui 
perlawanan panjang dari tahun 1613 
hingga 1646 yang dipimpin oleh Sulta 
Agung. 

Rojil berpendapat di sini 
lah awal penguasaan kerajaan 
Mataram dengan konsekuensi 
budayanya dimulai. Keberadaan 
budaya Mataraman yang memasuki 
wilayah kultur Arek justru melahirkan 
perlawanan dalam berbagai aspek, 
baik bahasa, perilaku maupun 
keseniannya. 

“Semangat untuk menolak 
budaya Mataraman ini justru menjadi 
produktif bagi pengembangan kultur 
Arek,” lanjutnya.

Rojil menjelaskan budaya Arek 
ini muncul seiringan juga dengan 
banyaknya kultur yang masuk ke 

Surabaya ini. Sejarah mencatat banyak 
sekali kerajaan hingga suatu bangsa 
ingin menguasai Surabaya, dimulai 
dari Raden Wijaya yang mengusir 
Tentara Tar Tar sampai pada targedi 
pendudukan kolonial di Surabaya.

“Ini kembali lagi mempertegas 
jika hal tersebut bisa terjadi karena 
posisi dari kota ini yang strategis 
sehingga mampu menjadi gerbang 
masuk ke daerah pedalaman Jawa 
Timur,” tuturnya.

Pengajar Sejarah ini 
menuturkan, jika mengacu pada 
penelitian dari Autar Abdillah, Kultur 
Arek sejatinya tidak bisa dilepaskan 
dengan adanya campur tangan 
budaya Mataraman. Surabaya menjadi 
pusat dari kultur Arek karena kota ini 
memiliki pelabuhan penting dan pusat 
keagamaan yang cukup berpengaruh, 
baik Hindu Jawa hingga Islam. 

“Walaupun begitu stigma 
terhadap kultur Arek maupun tak 
dapat dipungkiri mampu mengikat 
adanya hubungan kebudayaan antara 
Arek dan Mataraman untuk berjalan 
beriringan,” ujarnya.

Stigma keras terhadap 
budaya Arek ini sangat terlihat pada 
keseharian warga kota Surabaya. 

Rojil mengacu pada penelitian Autar 
Abdillah yang mengatakan perilaku 
budaya yang keras, berani dan 
spontan merupakan bagian dari kultur 
Arek ini sendiri. 

”Arek menjadi khas sebagai 
identitas budaya yang ditafsiri sebagai 
simbol keterbukaan dan egaliter. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak 
era kolonial, kota Surabaya, menurut 
Purnawan Basundoro merupakan kota 
tujuan urbanisasi karena di desain 
sebagai kota perdagangan yang 
sibuk. Keterbukaan dan sifat egaliter 
ini turut menguatkan budaya Arek di 
Surabaya”, tutupnya.

Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., MA.
Dosen Sejarah di Universitas Negeri Surabaya
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Produk Andalan dari 
Hasil Pengolahan Limbah

Transformasi wilayah ini menjadi 
kampung wisata lingkungan 
terasa istimewa. Tak hanya 

karena tampilannya yang 
menjadi asri tetapi lebih dari itu 

warga berhasil menghasilkan 
produk bernilai guna dan bernilai 
jual dari limbah dan barang sisa.

Berkunjung Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir

Masalah lingkungan merupakan suatu hal yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Menjadikan lingkungan sehat dan bersih 
memerlukan perjalanan yang cukup lama dan memerlukan 
aksi dari warga. RW 02 di Medokan Semampir, Sukolilo, 
Surabaya contohnya. Memiliki julukan kampung wisata 
lingkungan, RW 02 ini memulai berbenah pada tahun 2013 

lalu saat mengiikuti lomba antar kampung. Berjalan-jalan di kampung dengan 
delapan RT ini memberikan kesan tersendiri mulai dari suasana yang sejuk dan 
warga-warganya yang ramah. 
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Machfudz Hidayat, wakil 
ketua RW 02 Medokan Semampir, 
mengatakan jika awal munculnya 
inisiasi untuk menjadi Kampung Wisata 
Lingkungan Medokan Semampir ini 
karena adanya pandangan jika di 
daerah Kecamatan Sukolilo sendiri 
ini tertinggal di segi tempat wisata 
dari kecamatan tetangga seperti 
kecamatan Gunung Anyar dengan 
wisata mangrovenya dan Kecamatan 
Rungkut.

“Kita juga melihat besarnya 
partisipasi masyarakat dari RW 
02 ini untuk menjaga lingkungan 
juga merawat lingkungan sehingga 
akhirnya kita membuat ikon tersebut, 
kemudian di resmikan pada 2016 oleh 
Camat Sukolilo,” tuturnya.

Machfudz melanjutkan, jika 
sering sekali kampung Medokan 
Semampir ini mendapat kunjungan 
dari berbagai pihak baik dari 
pemerintah maupun non pemerintah. 
Ia juga mengatakan jika pernah ada 
kunjungan dari luar daerah hingga 
luar negeri.

“Waktu yang beberapa tahun 
lalu ada kunjungan UN Habitat juga 
berkunjung ke kampung sini setelah 
kunjungan dari mangrove rungkut,” 
katanya

Menyusuri jalan-jalan di 
kampung Medokan Semampir ini 
menjadi sangat menyenangkan. 
Begitu banyak hiasan warna-warni 
di setiap jalan dan gangnya. Banyak 
program atau pun inovasi yang ada 
kampung ini. 

Machfudz mengatakan jika ada 
program inovasi terkait pengelolahan 
limbah rumah tangga yaitu minyak 
jelantah. Wakil Ketua RW 02 tersebut 
berpendapat kalau limbah jelantah ini 
dapat mencemari lingkungan ketika 
dibuang dan mampu menyebabkan 
penyakit ketika digunakan untuk 
konsumsi.

“Inisiatif pengolahan limbah 
jelantah ini awalnya muncul dari ibu-
ibu kader PKK dan kemudian ketika 
kami mencari cara di internet muncul 

lah ide untuk menjadikannya sabun 
cuci dan parfum, yang kemudian 
sabunnya sendiri diberi nama Jelita,” 
jelasnya saat ditemui di kediamannya.

Inovasi sabun mandi dan 
parfum dari minyak jelantah ini 
membawa Kampung Wisata 
Lingkungan ini menyabet gelar di 
acara PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) se- Surabaya tahun lalu. Dalam 
prosesnya Machfudz menuturkan jika 
pembuatan sabun dan parfum sendiri 
ini selain dari warga juga ada bantuan 
teknis pengolahannya dari mahasiswa 
Universitas Airlangga.

“Sabun Jelita ini berbentuk 
sabun batangan dan bisa dipakai 
untuk sabun cuci tangan dan mandi. 
Untuk aromanya sementara ini kita 
menggunakan bahan alami kemudian 
untuk pewarna dan pengharumnya 
kita pakai daun pandan. Lalu bau dari 
jelantah sendiri ini kan amis untuk 
menetralisir kita menggunakan jahe,” 
jelasnya.

Tanaman yang digunakan 
untuk bahan sabun seperti pandan 
dan jahe ini juga merupakan hasil dari 
tanam warga sendiri.

Selain pengelolahan limbah 
minyak jelantah, Machfudz juga 
menjelaskan terkait adanya program 
bernama Pentol Mesi atau Pengolahan 
limbah botol menjadi meja dan kursi. 
Program ini berangkat dari banyaknya 
sampah botol di warga RW 02.

“Bentuk dari meja dan kursi ini 
bundar seperti yang ada di taman-
taman,” ucapnya.

Machfudz menjelaskan 
prosesnya, botol-botol memiliki 
ukuran besar ditutup rapat agar udara 
tidak keluar dan botol menjadi keras. 
Untuk kursi sendiri memerlukan 19 
botol.

“kemudian dari botol-botol 
yang sudah disusun ini diikat lalu 
dilakban dengan rapat, setelah itu 
diberi spons juga cover dan dijahit, 
jadi secara tampilan tidak ada terlihat 
plastik botolnya,” jelasnya.

Hasil dari Pentol Mesi ini 
digunakan oleh warga sendiri seperti 
di sekitar jalan juga di balai RW 02 
sendiri.

“Selain digunakan sendiri juga 
ada dipasarka meja dan kursi ini, untuk 
harganya sendiri kursi Rp.100.000,00 
dan meja Rp.150.000,00. Meja sendiri 
sedikit mahal karena ukurannya 
yang cukup besar. Selain itu kita juga 
mencoba untuk membenahinya 
lagi secara kualitas agar dapat 
menjangkau pasar yang lebih luas 
lagi,” kata Machfudz. 

Menurut Wakil Ketua RW 
02 sekaligus Ketua KIM MESEM ini, 
program yang dibuat dari Kampung 
Wisata Lingkungan Medokan 
Semampir ini bukan hanya itu saja 
ada beberapa lagi diantaranya, 
pembuatan pupuk organik cair, 
kemudian ada budidaya maggot, dan 
juga adanya UMKM dari hasil warga 
kampung sendiri.

“Inovasi yang ada di kampung 
Medokan Semampir ini juga untuk 
menyukseskan apa yang sudah 
digalakkan oleh Pemkot sendiri terkait 
dengan pengelolahan sampah plastik,” 
pungkas Machfudz. 

Proses penimbangan kardus bekas 
di  bank sampah
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Berdakwah 
Tanpa Amarah
Berdakwah adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun, 
tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Islam 
mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam 
berdakwah atau mengajak kebaikan. Rasulullah SAW dikenal 
dengan kelemahlembutannya dalam mengemban risalah 
Islam. Karena sikap lemah lembut beliau itu pula Islam 
memiliki daya tarik sangat kuat. Tanpa sikap lemah lembut, 
tentu saja tidak akan ada yang tertarik dengan ajaran Islam. 
Alih-alih tertarik, mereka justru akan lari ketakutan.
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Dalam sejarah dakwah 
Rasulullah, beliau tidak 
pernah mengeluarkan 
kata-kata kasar, apalagi 
kekerasan dalam 
menyeru manusia 

untuk hidup di jalan Allah. Beliau 
menggunakan tutur kata yang santun 
dan perilaku yang ramah sebagai 
metode dakwah. Dengan metode 
tersebut, dakwah Rasulullah meraih 
sukses. Dalam waktu relatif singkat, 
beliau bisa mengislamkan jazirah 
Arabia. Sikap inilah yang harus 
dicontoh oleh umat Islam saat ini.

Dakwah berangkat dari niat 
baik, untuk tujuan yang baik, dan 
semestinya dilakukan dengan cara-
cara yang baik. Itulah makna sejati 
dakwah. Bila ada pendakwah gemar 
menjelek-jelekan orang atau golongan 
lain, mungkin perlu diingatkan lagi 
tentang bahasa Arab dasar bahwa 
dakwah artinya mengajak bukan 
mengejek. Sehingga, dakwah mestinya 
ramah bukan marah, merangkul 
bukan memukul.

Bersikap lemah lembut 
dalam dakwah bukan berarti tidak 
punya pendirian, apalagi bersikap 
toleran terhadap keburukan. Lemah 

lembut hanya suatu cara untuk 
menyampaikan kebenaran dan 
mendidik orang lain agar tunduk 
kepada kebenaran.

Maka seorang dai harus 
memilih cara-cara yang baik dan 
bermanfaat, dan harus menjauhi 
sikap keras dan kasar. Karena sikap 
keras dan kasar itu, kadang-kadang 
mengakibatkan kepada tertolaknya 
kebenaran, dan mengakibatkan 
kepada perselisihan yang keras 
serta perpecahan di antara sesama 
manusia. 

Tujuan dakwah yaitu 
menjelaskan kebenaran dan bertujuan 
supaya dia menerimanya dan 
mendapatkan faedah dari dakwah 
itu. Bukan tujuan dakwah yang hanya 
berniat menampakkan (memamerkan) 
keilmuan. Tujuan dari dakwah adalah 
menyampaikan seruan Allah dan 
supaya orang-orang mendapatkan 
manfaat dari ucapan orang yang 
berdakwah.

Tuntunan dakwah secara 
ramah juga dijelaskan dalam Al-
Qur’an bahwa: “Serulah mereka ke 
jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
nasihat yang baik serta bantahlah 

mereka dengan cara yang lebih baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu adalah 
Yang lebih mengetahui siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Yang 
lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl  
[16]: 125)

Dari ayat di atas dapat 
dipahami bahwa ada tiga metode 
atau cara yang dapat dilakukan para 
pendakwah dengan kesadaran bahwa 
dakwah tidak hanya disampaikan 
kepada umat Islam saja, tetapi juga 
kepada umat manusia mengingat 
Islam yang mempunyai prinsip 
Rahmatan lil ‘Alamin.

Pertama, dengan hikmah, 
maksudnya dengan dalil (burhan) 
atau hujjah yang jelas (qath‘i maupun 
zhanni) sehingga menampakkan 
kebenaran dan menghilangkan 
kesamaran. Kedua, dengan maw‘izhah 
hasanah, yaitu peringatan yang baik 
yang dapat menyentuh akal dan hati 
(perasaan). Ketiga, dengan jadal ( jidâl/
mujâdalah) billati hiya ahsan, yaitu 
debat yang paling baik. Dari segi 
cara penyampaian, perdebatan itu 
disampaikan dengan cara yang lunak 
dan lembut, bukan cara yang keras 
dan kasar.
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Siau Mai Chicken

Bahan:

Cara Membuat:

• 8 lembar kulit siomay siap pakai
• 160 g daging ayam cincang
• 80 g udang cincang
• 40 g jamur shitake kering
• 10 g kaldu ayam bubuk

• ½ sdt garam
• ½ sdt merica bubuk
• ½ gula pasir
• 20 g tepung kentang
• 30 g minyak sayur

Sumber: resepnyaumi.blogspot.com

1. Rendam jamur shitake kering dalam air panas selama 
20-30 menit hingga lunak. Tiriskan.

2. Cincang halus jamur lalu sisihkan.
3. Campur udang, jamur, ayam, gula, garam, merica dan 

tepung kentang.
4. Aduk semuanya hingga tercampur rata.
5. Ambil selembar kulit siomay.

6. Taruh 1 sdt adonan isi di bagian tengahnya.
7. Pilin sambil bentuk keliling sisi siomay hingga rapi.
8. Hiasi dengan tobiko di bagian atasnya.
9. Taruh dalam kukusan bambu.
10. Kukus dalam kukusan panas selama 5-8 menit.
11. Angkat dan sajikan hangat.

Mango Sticky Rice Shake
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Siau Mai Chicken
Sumber: atapermana.blogspot.comMango Sticky Rice Shake

Bahan:

Cara Membuat:

• 100 gr beras ketan, rendam semalaman
• 300 ml air
• 150 gr mangga beku
• 6 sdm santan instan
• 2 sdm madu atau gula
• potongan mangga sesuai selera

1. Blender beras ketan dan air sampai halus, lalu saring dengan saringan yang 
dilapisi kain. Sisihkan.

2. Masukkan mangga beku, santan, madu atau gula, dan susu ketan tadi ke 
dalam blender; blender sampai halus. Tuang ke dalam gelas.

3. Sajikan Mango Sticky Rice Shake dengan potongan mangga.
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Cangkrukan
Suroboyo

Peringatan HP wajib dimatikan saat dalam
masjid, ternyata membawa dampak yang perlu
dipertimbangkan. Salah satu peristiwanya,
demikian:

Peristiwanya terjadi hari Jumat kemarin. Di
saat menjelang Khotib naik mimbar. Sebuah
pengumuman dibacakan takmir masjid.

Tiba-tiba setelah takmir selesai membaca
pengumuman, terlihat Mukidi berdiri dan
pulang. Dia memilih ndak sholat Jumat.

Sesampai di rumah, ibunya bertanya:

"Ga Jumatan, Nak?"
"Mboten Buk!"
"Kenopo ga Jumatan?"
"Anu Buk soale kulo beto HP."
"Lho! Kenopo yen gowo HP kok ora Jumatan?"
"Niku takmir mejid wau sanjang pas
bade sholat 'sing gowo HP dipateni wae'.
Ketimbang kulo dipateni jamaah sak mesjid,
luwih becik kulo wangsul mawon..."

Gak Jumatan

Mukidi : "Kamare jik onok mas?"
Bores : "Wah sampun telas, kebak sedoyo Pak..."
Mukidi : "Waduh, aku sedino lelungan mbok 
digolekgolekno
nggae kloso yo gak opo-opo..."
Bores : "Sakjane wonten setunggal, nanging 
wonten
tiyange bapak tentara piyambakan, kamare wonten
peturone kalih."
Mukidi : "Opo gelem dijak paron?"
Bores : "Purun, wonge niku rodo medhit, angger 
sewo
kamar losmen paron mesthi purun."
Mukidi : "Yo wis, aku gelem."
Bores : "Ning kathah ingkangng sambat, je."
Mukidi : "Sambat yok opo?"
Bores : "Tiyange niku ngoroke kados bledeg
nyamber-nyamber"
Mukidi : "Gak opo-opo"
Bores : "Biasane konco sak kamar mboten tahan,
mboten saged tilem... kebrebegen."
Mukidi : "Gak opo-opo"

Bareng isuke Losmen takon nang Sarip

Bores : "Dos pundi pak? Saged sare?"
Mukidi : "Iso, turuku angler, sak iki awakku 
seger."
Bores : "Wah, dos pundi caranipun?"
Mukidi : "Pas wayahe turu, wong iku ngorok 
mbrebegi
kuping."
Bores : "Lha, rak tenan to? Lajeng kepripun?"
Mukidi : "Langsung ae tak ambungi wonge..."
Bores : "Ha...? Nopo sampeyan hombreng ?"
Mukidi : "Gaaak!! "
Bores : "Lha njuk pripun?"
Mukidi : "Mari ngono wonge sak wengi melek, gak 
wani
turu!"

Konco Turu Ngorok
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Lensa Wawali

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya dipimpin oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana(1 Oktober 2019)

Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana membuka Turnamen Bulu Tangkis Antar Media, yang berlangsung di GOR Bulutangkis Sudirman
(2 Oktober 2019)




