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Sanksi Pelanggaran Pasal 72:  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta 

 
1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara pal-
ing lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 

atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait 

sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian 

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penyusun dan penerbit. 
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Sekadar Prolog 
 
 
 

 

Inovasi Aplikatif, 
 

Komitmen Pemkot 
 

Memberi Pelayanan Prima 
 

 

Surabaya merupakan salah satu 

kota besar di Indonesia. Per 
kembangan kawasan dan per-

tambahan penduduk di sini berban 
ding lurus dengan kompleksitas yang 
terjadi. Maka dari itu, Pemerintah Ko 
ta (Pemkot) selalu berupaya membu 

at terobosan. Tujuannya, memberi-kan 
solusi bagi setiap masalah yang ada di 

masyarakat. Juga, sebagai sara na  
untuk  menyuguhkan  pelayanan 

 
publik terbaik. 
 

Semua Satuan Kerja Perangkat Da 

erah (SKPD) tak henti berlomba me 

mutar otak demi mencetuskan inovasi. 

Pendorong mereka menumpahkan 

gagasan brilian adalah keinginan un tuk 

memberi kemudahan. Karena se 

 
 
 
 
 
 

bagai pelayanan masyarakat, kami 

harus mampu menyejahterakan 

war-ga dari segala bidang. 
 

Buku ini merangkum sembilan 

belas inovasi pelayanan publik di Su 

rabaya pada 2014-2015. Sejatinya, 

Pemkot sudah mengeluarkan terobo-

san lebih banyak dari angka tersebut. 

Namun memang, dalam kesempatan 

ini, akan dijabarkan sejumlah itu ter 

lebih dahulu. Mudah-mudahan, da-lam 

waktu dekat, akan ada kumpulan atau 

ringkasan inovasi pelayanan pu blik 

lainnya. 
 

Secara rinci, buku ini mempresen-

tasikan inovasi dari banyak instansi. 

Yakni, Dinas Sosial (Campus Social 

Responsibility, Old Never Dies, Pondok 
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Sosial), Dinas Kebersihan dan Perta-

manan (Solid Waste Transportation, 

3R Pasar Tradisional, PJU LED Smart 

System) dan Bagian Kerjasama (Ru-

mah Bahasa). Selain itu, dipaparkan 

pula program dari Dinas Kebakaran 

(Srikandi Baruna), Dinas Komunika-

si dan Informatika (BLC, e-Lampid, e-

Health, e-Kios), Puskesmas Du-pak 

(HOPE ODHA), dan Puskesmas 

Tambakrejo (PKPR dengan Psikolog 

Berkompeten dan Kontribusi dari 

Konselor Sebaya). 
 

Terdapat pula penjelasan tentang 

inisiatif pelayanan publik dari Dinas 

Pertanian (Pasar Ikan Hias), Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota (SI 

GIS), dan Badan Pemberdayaan Ma 

syarakat KB (Grebek Pasar). Ada juga 

gagasan brilian dari Dinas Perhubu 

ngan (SIMPKB-SMART KIR) dan Ba-

dan Arsip & Perpustakaan (Surabaya 

Kota Literasi). 

 
Diharapkan, apa yang tercantum 

di buku ini bisa menjadi penambah 

wawasan bagi para pembaca. Sedang 

kan bagi Pemkot, semua program 

yang sudah dilakukan pasti menjadi 

pertimbangan atau parameter agar 

di masa datang, bisa bekerja lebih 

giat lagi. Tiap saat, para abdi negara 

dituntut sanggup mengeluarkan ide 

segar guna memberikan pelayanan 

publik yang optimal. 
 

Tentu saja, buku yang disusun oleh 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

sebab itu, kritik, saran, dan masukan 

yang konstruktif sangat diharapkan 

demi penyempurnaan di kemudian 

hari. (*) 
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“e-Kios hadir untuk mendekatkan 
 

masyarakat dengan layanan-layanan 
 

Pemerintah Kota. Melalui 
 

PELAYAN 
PUBLIK 
 

YANG CEPAT, 
 

mudah dan akses yang terjangkau di 

lokasi-lokasi strategis, diharapkan 

masyarakat dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan kota untuk me-

realisasikan visi dan misi Kota Sura-

baya,” Antiek Sugiharti, Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 
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DinasKomunikasiKebersihandandanInformatikaPertamanan 
 

 

Mendekatkan Pelayanan 
 

Prima Melalui e-Kios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wali Kota Tri Rismaharini menjajal inovasi e-kios di depan para masyarakat. 

Pemanfaatan  teknologi  infor-

masi dan komunikasi bagi kota sekelas 
Surabaya adalah suatu keniscayaan. 

Maka itu, Pemerintah Kota (Pemkot) 
tak henti melakukan inovasi dengan 

berbasis optimalisasi aspek tersebut. 
Salah satu terobosan yang dilakukan 
eksekutif melalui Di-nas Komunikasi 

dan Informatika ada-  
lah e-Kios. 
 

Melalui e-Kios, pelayanan terha 

dap warga dapat lebih mudah. Apli 

kasi ini menyederhanakan tahapan 

yang dilakukan masyarakat saat in- 

 

gin mengurus pendaftaran perizi 

nan melalui SSW (Surabaya Single 

Window). Tak hanya itu, pengurusan 

Akta Kelahiran dan/atau Kematian 

(e-Lampid), dan pengambilan nomor 

antrian puskesmas atau rumah sakit 

(e-health) juga dapat dilaksanakan 

secara online. 
 

Dengan inovasi ini, pemohon ti 

dak perlu datang langsung ke loket 

pelayanan. Melainkan cukup dengan 

datang ke e-Kios yang berada di kan 

tor Kelurahan/Kecamatan serta pus 

kesmas dan rumah sakit setempat. 
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Proses validasi berkas bakal lebih 
efektif, efisien, dan lekas rampung. 
 
Menariknya, karena berada di kantor 

pemerintahan, akses untuk menda 

pat layanan ini pun terbuka bagi siapa 

saja. Termasuk, untuk mereka yang 

berasal dari keluarga kurang mampu, 

orang berkebutuhan khusus, buta 

huruf, maupun para lanjut usia. 

Petugas di kantor tersebut selalu siap 

melayani masyarakat yang ingin 

menggunakan layanan e-Kios . 
 

Gagasan awal pencetusan program 

ini datang dari Wali kota yang ingin 

memaksimalkan pelayanan publik. 

Lantas, pembiayaannya dialokasikan 

di pos Bagian Perlengkapan (untuk 

sarana dan prasarana), dan Dinas 

Komunikasi dan Informatika (untuk 

“ 
 

Dengan inovasi ini, 

pemohon tidak perlu 

datang langsung ke loket 

pelayanan. Me lainkan 

cukup de ngan datang ke 

e-Kios yang berada di 

kantor Kelurahan/ 

Kecamatan ...“ 71 

 
penguatan aplikasi dan internet). 

Peluncuran aplikasi tersebut menuai 

pujian dari berbagai pihak. Termasuk, 

pemerintah pusat melalui Kemente-

rian Pendayagunaan Aparatur Nega-ra 

dan Reformasi Birokrasi yang per-nah 

berkunjung ke Kota Pahlawan. 

Terobosan ini dianggap brilian dalam 

bidang reformasi birokrasi karena 

mempercepat pelayanan publik. 

 

Menggerus Ego-Sektoral 
 

Bila diperhatikan, aplikasi e-Kios 

mengakomodasi akses database se-

jumlah Satuan Kerja Perangkat Daer-

ah (SKPD) di internal Pemkot 

Suraba-ya. Sebagai misal, layanan e-

Lampid yang melibatkan Dinas 

Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil, 

e-Health yang dikoordinasikan Dinas 

Keseha-tan/Puskesmas/Rumah 

Sakit, dan SSW yang dikoordinasikan 

oleh se-jumlah instansi di antaranya: 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 

Badan Lingkungan Hidup, Dinas 

Perdaga ngan dan Perindustrian, 

dan lain se-bagainya. 
 

Secara prinsip, data masyarakat 

yang masuk melalui e-Kios, terekam 

dengan baik dan dapat diolah oleh 

masing-masing pemangku kepenti 

ngan. Artinya, informasi apapun yang 

masuk dalam satu titik, akan dija 

dikan bahan pertimbangan untuk 

merumuskan kebijakan. Sinergitas 

yang terjalin, secara langsung atau-pun 

tidak langsung, telah menggerus habis 

ego-sektoral yang mungkin saja ada. 

Kalau sudah begini, pelayanan 



publik dapat berjalan secara 
  

Tahapan Strategi Pengadaan e-Kios 
optimal dan terfokus.    

Keberadaan e-Kios telah    

berhasil mendekatkan akses 1. Perencanaan Sistem 
  

pelayanan publik  kepada  a. Pembuatan konsep aplikasi 
   

masyarakat hingga level ter 2. Perancangan sistem 
  

bawah. Volume antrian di  a. Pembuatan sistem aplikasi 
  

sentra pelayanan keseha-  b. Pengembangan sistem aplikasi 
  

tan juga bisa berkurang. Se- 3. Uji coba 
  

bab, warga bisa melakukan  a. Uji coba sistem aplikasi 
  

pendaftaraan  tanpa harus  b. Pelatihan dan pendampingan 
  

datang. Mereka lantas diberi  sumber daya manusia 
  

informasi kapan tepatnya 4. Implementasi 
  

waktu memeriksakan diri.  a. Launching 
  

Selain itu, pengurusan Akta  b. Sosialisasi 
  

Kelahiran/Kematian pun  c. Implementasi 
   

dapat dilaksanakan dengan 
segera. 
 

Monitoring dan evaluasi e-Kios dilaksanakan secara rutin 

dengan supervisi Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik di 

aspek pelayanan petugas, maupun soal bandwith internet. 

Pemkot juga membuka pos pengaduan masyarakat di Me-dia 

Center. Termasuk, di pengaduan yang masuk ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurahan/Kecamatan ter 

kait, Puskesmas, dan Rumah Sakit. 
 

Dampak positif lain yang dapat diambil adalah perubah-

an mindset warga. Bahwa teknologi bisa mempermudah ke 

hidupan sehari-hari. Di samping itu, perubahan mindset bisa 

menciptakan pemikiran kreatif dari warga untuk meman-

faatkan teknologi secara maksimal. Dalam hal ini, pening-

katan kesejahteraan warga melalui jalur-jalur yang positif. 

Contohnya, internet marketing. (*) 
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“Kesehatan merupakan pilar penting 
 

yang menyokong kehidupan kota. 
 

PENYEDIAAN 
FASILITAS 
KESEHATAN 
 

 

yang baik dengan mengurangi antrian 

pada fasilitas kesehatan seperti puskes-

mas dan rumah sakit milik pemerintah 

merupakan kebutuhan mutlak. Dengan 

adanya inovasi e-Health, masyarakat 

semakin nyaman. Ini pun merupakan 

upaya menjadikan Surabaya sebagai 

kota destinasi wisata kesehatan,” 

Antiek Sugi-harti, Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 
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Tampilan awal e-Health di internet memberikan opsi tiga bahasa. 

 

 

DinasKomunikasiKebersihandandanInformatikaPertamanan 
 

 

e-Health, Memudahkan 

Layanan Kesehatan dan 

Ramah Lingkungan 

Komitmen untuk senantiasa 

memberikan pelayanan pu 
blik terbaik mendorong Pe 

 
merintah Kota (Pemkot) untuk se 

nantiasa menciptakan terobosan. Salah 

satunya, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 

guna mempercepat pelayanan kese-

hatan melalui e-Health. Yaitu, aplika-si 

yang memudahkan warga untuk 

mempersingkat antrean di puskemas 

maupun rumah sakit. E-health diga- 

 
 

 

gas oleh Pemerintah Kota Surabaya 

melalui sinergi antar semua Puskes-

mas, Rumah sakit, Dinas Kesehatan, 

Dinas Kependudukan dan Pencata-

tan Sipil, dan Dinas Komunikasi dan 

Informatika selaku leading sector di 

bidang pengembangan dan 

pemanfa atan Teknologi Informasi 

dan Komu-nikasi (TIK). 
 

Melalui penggunaan e-Health, pe 

mohon tidak perlu datang langsung 

ke loket pelayanan. Melainkan, cukup 
 
74 



Skema Monitoring dan Evaluasi 
 

1 Monitoring dilaku-kan by 

system oleh Dinas 
Kesehatan melalui 
dashboard aplikasi. 
Yang 

 
biasanya dipantau antara lain 

meliputi enam aspek. 

Pantauan tersebut diperlukan 

untuk me mutuskan 

kebijakan Pemkot selanjutnya. 
 
a. Jumlah rujukan online  
b. Sepuluh penyakit terbanyak  
c. Tipe pembayaran pasien 
 
d. Poli yang paling banyak dikun-

jungi 
 
e. Komparasi petugas dan pasien  
f. Real time monitoring pendaf 
 

taran di puskesmas 

 

2 Di samping moni toring 

by system, 
monitoring juga 
dilakukan oleh 
Dinas Keseha- 

 
tan dan Dinas Komunikasi dan 

Informatika dengan supervisi di 

lapangan. Juga, melalui penga 

duan masyarakat yang masuk ke 

Media Center Pemkot. Termasuk, 

masukan atau keluhan yang di-

terima Dinas Kesehatan, Puskes-

mas dan Rumah Sakit terkait. 

 
 

 

mendaftar di rumah bagi yang mem-

punyai koneksi internet maupun di e-

Kios yang tersedia di seluruh kantor 

Kelurahan/Kecamatan dan puskemas 

Kota Surabaya. Jelas, langkah ini lebih 

efisien. Di samping, lebih ramah ling-

kungan karena pengurangan penggu 

naan kertas. Pemohon tidak perlu 

datang langsung ke loket, sehingga 

pemrosesan berkas pun menjadi le 

bih cepat. 
 

Inovasi ini bertolak dari sejumlah 

permasalahan yang sudah dirumus-

kan terlebih dahulu. Misalnya, soal 

volume antrean di puskesmas mau- 

 
 

 

pun rumah sakit yang selalu padat 

se-tiap hari kerja. Jumlah pasien 

puskes-mas rata-rata perhari adalah 

100 s/d 300 pasien. Sedangkan 

jumlah pasien rumah sakit rata-rata 

perhari adalah 500 s/d 1.000 pasien. 
 

E-Health adalah solusi bagi per-

masalahan volume antrean pasien 

yang senantiasa terjadi setiap hari 

kerja. Selama ini warga harus berba-

ris bahkan sebelum dimulainya jam 

kerja di puskesmas maupun rumah 

sakit. Tak jarang warga meletakkan 

barang-barangnya seperti helm seba-

gai penanda urutan antrian mereka. 
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Melalui e-Health, warga tidak 

per lu repot mengantre terlalu dini 

di puskesmas maupun rumah sakit. 

Cu-kup terhubung dengan koneksi 

inter net dan mengakses aplikasi 

tersebut, dia bisa mendaftar ke 

puskesmas maupun rumah sakit dan 

bisa datang berobat sesuai jam yang 

tertera di nomor antrian. 
 

Hal tersebut tentunya lebih efisien. 
 
Terutama, untuk kalangan ekonomi 

lemah, buta huruf, penyandang cacat, 

dan manula yang memiliki akses ter-

batas di aspek kesehatan dan infor-

masi. Warga yang tergolong kelompok 

tersebut tinggal mendatangi kantor 

Kecamatan/Kelurahan terdekat, ke-

mudian menghubungi petugas yang 

memang sudah disiagakan. Petugas 

tersebut akan membantu warga yang 

ingin melakukan registrasi melalui 

aplikasi e-Health. Terlebih, di kantor 

Kecamatan/Kelurahan saat ini sudah 

memiliki e-Kios yang terkoneksi in-

ternet dan terhubung langsung pada 

aplikasi e-Health. 
 

Secara umum, pasca pengguna an 

aplikasi ini, volume antrean ber 

kurang hingga sepertiga. Kecepatan 

pelayanan registrasi pun bertambah. 

Apabila menggunakan metode kon 

vensional, memerlukan waktu rata-

rata 90 detik, sedangkan dengan 

menggunakan e-Health bisa dipang-kas 

menjadi 30 detik. Pasien yang bisa 

ditangani menjadi lebih banyak hingga 

bertambah sepertiga bagian dari 

sebelumnya. Ini merupakan im-bas 

kecepatan pelayanan. Rujukan 

“ 
Secara umum, pasca 
penggunaan aplikasi 

ini, volume antrean 
berkurang hingga 

sepertiga. Ke cepatan 
pelayanan registrasi 

pun ber tambah. “ 
 

pasien menjadi lebih cepat karena 

bisa dilakukan secara online. Record 

data pasien menjadi lebih cepat. Vali-

dasi data pasien menjadi lebih aku-

rat. 
 

Meskipun memanfaatkan TIK, e-

Health tetap menggunakan pendeka-

tan humanis. Aplikasi ini memiliki 3 

bahasa untuk berkomunikasi dengan 

warga yang memanfaatkan layanan-

nya. Baik melalui teks maupun audio. 

Yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa 

(Surabaya), dan Bahasa Madura. 
 

Keputusan untuk menggunakan 3 

bahasa tersebut dilatarbelakangi fak-

ta bahwa Surabaya didominasi pen-

duduk dari suku Jawa dan Madura. 
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Selain itu, langkah ini diambil untuk lebih mendekat 

kan e-Health kepada warga. Sebab, tiga bahasa tadi 

terdengar familiar dengan masyarakat kota yang ber-

ulangtahun tiap Mei ini. 

 

Efek Positif 
 

Inisiatif yang dijalankan Pemkot dengan kerjasa-

ma lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini 

memiliki banyak dampak positif. Misalnya, terkait ke-

percayaan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan di kota Surabaya. Warga menjadi yakin 

bila Pemkot tidak melulu mengurusi hal teknis 

terkait pengoba-tan. Lini administrasi dan pelayanan 

juga terus diop-timalkan. 
 

Bertolak dari sini, warga pun aktif membantu pe-

merintah dengan berkontribusi baik ide pemikiran 

maupun tenaga, menuju pelayanan kesehatan yang 

ideal. Sebab, kran kritik dan saran untuk eksekutif 

terus terbuka lebar. Selain itu, melalui inisiatif ini, 

dapat diperoleh database kesehatan penduduk Sura-

baya. Informasi ini, dapat diintegrasikan dengan data 

lainnya untuk merumuskan kebijakan yang lebih 

komprehensif menuju Surabaya yang semakin baik. 
 

Untuk menjamin keberlanjutan aplikasi ini, Pem-kot 

Surabaya membuat payung hukum yang dituang kan 

dalam Peraturan Walikota. Di sisi lain, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro 

krasi pada awal Januari 2015 lalu sempat berkunjung ke 

Surabaya untuk menggali informasi dan mencoba 

aplikasi ini. Responnya, mengapresiasi program ini. 
 

Sekadar catatan, untuk merancang sistem dan 

membangun aplikasi e-Health dibutuhkan integrasi 

antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

solid. Pembangunan aplikasi ini menghapuskan ego 

sektoral di kalangan SKPD karena dibutuhkan koor-

dinasi dan pembagian data yang dimiliki oleh 

masing-masing SKPD. Kerjasama dan rasa saling 

percaya ada-lah kunci untuk mengimplementasikan 

aplikasi ini secara optimal. (*) 
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APLIKASI 
 

E -LAMPID 
 

 

memudahkan masyarakat untuk 

tertib administrasi. Dengan demiki-

an, informasi yang dimiliki Peme 

rintah Kota menjadi selalu valid dan 

dapat dipakai untuk basis data guna 

mencetuskan program inovasi lain,” 

Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Ko-

munikasi dan Informatika. 
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DinasKomunikasiKebersihandandanInformatikaPertamanan 
 

 

Pengurusan 
 

Akta Kelahiran/Kematian 
 

Online Via e-Lampid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampilan laman muka e-Lampid. Dengan inovasi ini, pembuatan akta kelahiran/kema-
tian bisa lebih ringkas.  

Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) 

Surabaya selalu beru-paya 
memberikan pelayanan 

 
publik berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Tujuannya, 

memberikan kemudahan, efektifitas, 

dan efisiensi bagi masyarakat. Salah 

satu terobosan yang dimaksud ada-

lah peluncuran aplikasi e-Lampid. 
 

Yakni, aplikasi online yang mem-

fasilitasi warga untuk mengurus Akta 

Kelahiran dan/atau Akta Kematian. 

Melalui e-Lampid, pemohon tidak 

 

perlu datang langsung ke loket pela 

yanan. Melainkan, cukup dengan 

sambungan internet dari manapun 

juga. Selain lebih ringkas, program ini 

juga ramah lingkungan. Sebab, ikut 

meminimalkan penggunaan kertas. 
 

Pemohon tidak perlu datang lang-

sung ke loket, sehingga pemrosesan 

berkas menjadi lebih cepat. Warga 

hanya butuh waktu 3 hari kerja un-tuk 

mendapatkan Akta Kelahiran/Ke-

matian. Terhitung dari approval oleh 

Kelurahan yang selanjutnya diterus 
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“ 
Skema kerja menjadi lebih gampang. Rantai 

birokrasi dipangkas sehingga semua bisa 
 

diurus online. 
 
 
 
kan ke Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) 

selaku penerbit kutipan akta. Terkait 

persyaratan berkas, petugas di kantor 

Kelurahan bakal memberi penjela-san 

berikut arahan bagi warga. De ngan 

demikian, tampaklah perhatian penuh 

dari PNS Pemkot demi mem-berikan yang 

terbaik bagi publik. 
 

Permasalahan utama yang menda 

sari munculnya inisiatif ini adalah vo 

lume antrean pengurusan Akta Kela-

hiran/Kematian di Dispenduk Capil yang 

selalu padat setiap hari kerja. Ada sekitar 

400 permohonan. Semen-tara waktu 

pemrosesan berkas sebe-lumnya dipatok 

tujuh hari kerja. Tak ayal, tumpukan 

permohonan yang mesti diverifikasi tak 

pernah surut. 
 

Inisiatif yang digagas di tahun 2013 

ini mampu mengurangi antrean di loket 

dan menumpuknya berkas di kantor 

Dispenduk Capil. Karena, tahapannya 

mensyaratkan pihak ke-lurahan untuk 

melakukan verifikasi berkas pemohon 

yang diunggah pada aplikasi e-Lampid. 

Letak kelurahan yang umumnya 

berdekatan dengan rumah warga (para 

pemohon), mem-buat waktu tempuh 

menjadi lebih 
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 Dikirim ke Rumah 

Perkembangan TIK begitu pesat 

dan tidak dapat dipisahkan dari ke-

hidupan sehari-hari warga Surabaya. 

E-Lampid hadir sebagai pendekatan 

baru dalam perbaikan pelayanan 

pe nerbitan kutipan Akta 

Kelahiran/Ke-matian yang semula 

berbasis konven-sional, menjadi 

berbasis elektronik. E-lampid 

digagas oleh Pemkot mela-lui Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Dinas Komunikasi dan Infor-matika 

selaku leading sector di bi-dang 

pengembangan dan pemanfaa-tan 

TIK. Yang berkoordinasi dengan 

Dispenduk Capil, Puskesmas, Rumah 

Sakit, dan Dinas Kesehatan. Mengi 

ngat, proses kelahiran warga kerap 

 

“ 
efisien karena warga tak perlu 

lagi mendatangi kantor Dispenduk 
Capil. 

Skema kerja menjadi lebih gam-

pang. Rantai birokrasi dipangkas 

sehingga semua bisa diurus online. 

Terlebih, saat ini piranti e-Kios 

yang bisa mengakses aplikasi e-

Lampid tersedia di kantor 

pemerintahan, da-lam hal ini 

Kelurahan dan Kecamatan. Jadi, 

segala proses pengurusan dapat 

berjalan lancar. 



Di kantor kelurahan juga 

sudah disiagakan petugas 

yang siap membantu warga 

yang kesulitan dalam mela 

kukan pendaftaran di depan 

piranti e-Kios, alat yang bisa 

digunakan untuk mengak 

ses e-Lampid. Proses pen 

daftaran dan pengumpulan 

dokumen kelengkapan cu-

kup berhenti di Kelurahan. 

Warga tidak perlu lagi 

men datangi Dispenduk 

Capil. Setelah kutipan akta 

jadi, dokumen tersebut 

akan di kirim ke rumah 

yang ber-sangkutan. 
 

Hingga saat ini, belum ada 

kendala berarti da-lam proses 

pengoperasian e-Lampid. 

Meski demikian, persoalan 

tetaplah ada. Mis-alnya, 

terkait kesenjangan 

kemampuan menggunakan 

internet yang masih terjadi 
 
antar warga, kesibukan lalu-lintas 

ja ringan internet dengan yang 

terbatas ketika sedang peak hours, 

dan lain se-bagainya. 
 

Namun, Pemkot tetap terus ber 

upaya mencari jalan keluar dari 

problem tersebut. Kendala terkait 

kapabilitas pengoperasian internet 

selama ini dijawab dengan pelatihan 

gratis di Broadband Learning Center 
 
(BLC). BLC tersebar di rumah susun, 

taman dan kantor Kecamatan/Ke-

lurahan tertentu. Selain itu, Pemkot 

selalu menyiagakan petugas untuk 
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 dilakukan di sentra layanan keseha-
tan tersebut di atas. 

E-lampid merupakan inisiatif yang 

menerapkan prinsip pelayanan men 

dekat ke masyarakat. Warga bisa me 

ngunggah kelengkapan dokumen se-

cara mandiri di rumah masing-masing 

selama terhubung dengan koneksi in-

ternet. Apabila tidak memiliki fasili-tas 

dan koneksi internet di rumah, warga 

cukup mendatangi kantor ke-lurahan 

yang lokasinya berdekatan dengan 

rumah. Jangan lupa, bawa ke-lengkapan 

dokumen. 

 Output 
Kongkret 

 

1. Tidak ada antrian di loket 
Dispen-duk Capil yang menangani 
pendaf-taran Akta 
Kelahiran/Kematian. 

Karena, seluruh proses 
penguru-san berkas berada di 
Kelurahan. 

2. Tidak ada penumpukan berkas 

pendaftar di Dispenduk Capil. Ber-

kas asli diterima untuk diverifikasi 

di Kelurahan untuk selanjutnya 

diarsipkan. 

3. Pelayanan pengurusan Akta 

Kelahiran/Kematian menjadi lebih 

cepat karena hanya membutuhkan 

waktu 3 hari kerja. 

4. Record data pendaftar 
menjadi lebih lekas. 

5. Validasi data pendaftar 

menjadi lebih akurat karena 

terkoneksi dengan sistem 

kependudukan Dis-penduk Capil. 



membantu warga yang kesulitan 

bandwith saat berinteraksi dengan 

aplikasi e-Lampid. Termasuk, menyi 

apkan call center pusat informasi 

dan pengaduan. 
 

Pada bagian lain, eksekutif menye-

diakan wifi gratis di taman-taman se-

hingga warga bisa memanfaatkannya 

untuk belajar internet. Sementara lalu 

lintas jaringan internet yang pa-dat 

terutama saat peak hours, dapat diatasi 

dengan melakukan evaluasi 

penggunaan bandwith dan melaku-kan 

audit TIK. Sehingga, dapat dike-tahui 

kebutuhan TIK warga dan pe-

mutakhiran porsi kebutuhan pun dapat 

dilaksanakan seproporsional mungkin. 

 

E-Lampid dianggap telah ikut 

membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan kependudu-kan di 

Surabaya. Bertolak dari sana, warga 

terpacu untuk berpartisipasi 

membangun daerahnya. Baik melalui 

kontribusi berupa ide pemikiran, te 

naga, dan lain-lain. Dengan harapan, 

tatanan sosial yang ideal untuk warga 

kota dapat tercapai. Di sisi lain, ma 

syarakat makin terbiasa dan paham 

soal TIK. Sebagaimana diketahui, pe-

manfaatan teknologi telah menjadi 

salah kunci utama menyejahterakan 

kehidupan. 
 

Upaya merancang sistem dan 

membangun aplikasi e-Lampid mem-

butuhkan integrasi antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang solid. 

Tiap SKPD dituntut langsung ber-

sentuhan dengan warga agar imple 

mentasi aplikasi ini bisa berhasil dan 

maksimal. Perubahan mindset apa 

ratur akibat pemanfaatan TIK men 

jadi hal yang tidak dapat dihindarkan. 

Yang terpenting, tujuan utamanya 

adalah memudahkan aparat dan ma 

syarakat dalam hal pengurusan admi 

nistrasi kependudukan dan pencata-

tan sipil. (*) 

 
 

 

“ 
 

Permasalahan uta ma 

yang mendasari 

munculnya inisiatif ini 

adalah volume 

antrean penguru san 

Akta Kelahiran/ 

Kematian di Dispen 

duk Capil yang sela 

lu padat setiap hari 

kerja. Ada sekitar 400 

permohonan. 
 

“ 
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“Inovasi Srikandi Baruna mem- 
 

buktikan bahwa laki-laki dan 
 

perempuan memiliki 
 
 

PERAN YANG 
 

SAMA PENTING 
 

 

di masyarakat. Khususnya, di 

bidang pemadaman kebakaran,” 

Chandra Ratna Maria DE Rosa-

rio Oratmangun, Kepala Dinas 

Kebakaran. 
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DDinasKebakaranKebersihan dan Pertamanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tim Srikandi Baruna memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan dengan 
petugas laki-laki. 

 

Srikandi Baruna, 
 

Sebuah Cermin Kesetaraan 

Gender di Surabaya 
 

Pemadam Kebakaran (Damkar) 

yang mengemban tugas pe 
nuh resiko kerap digambar 

 
kan dengan sosok gagah berani me 

nerjang bahaya. Umumnya, identik 

dengan tugas yang dilaksanakan oleh 

laki-laki. Meski demikian, dalam 

perjalanannya, personel Damkar tak 

hanya bertanggungjawab terhadap 

persoalan teknis di lapangan. Se-bab, 

permasalahan non teknis kerap 

“membumbui” pekerjaan instansi 

 
 
 

yang berjargon Pantang Pulang Sebe 

lum Padam ini. 
 

Hal non teknis yang dimaksud 

antara lain, evakuasi korban dalam 

batasan ring #1, penanganan dan 

pendampingan khusus serta 

persua sif pada korban yang 

cenderung shock dan emosional. 

Termasuk, inovasi petugas penyuluh 

pencegahan dan penanggulan bahaya 

kebakaran se-cara dini. 
 

Bila ditelaah, para korban kebaka 
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ran, baik laki-laki, perempuan, tua, 

muda dan anak-anak, membutuhkan 

petugas evakuasi yang bukan hanya 

berani, terampil dan cekatan. Namun 

juga, membutuhkan sosok petugas 

yang lembut dan melindungi. Seba 

gaimana sosok seorang ibu yang me 

ngayomi anak-anaknya dari bahaya 

yang menghadang. Proses pemada 

man kebakaran pada suatu daerah, 

sering kali terganggu oleh aksi warga 

yang panik dan emosional karena 

rumah mereka ikut dilalap api. Di as-

pek pra kejadian, masyarakat seperti 

kurang memahami pencegahan dan 

penanggulangan bahaya si jago me 

rah secara dini. 
 

Bertolak dari fakta di atas, Pem-

kot menilai perlunya supporting sys 

tem untuk mengemban tugas-tugas 

tersebut. Baik yang bersifat teknis di 

lapangan, maupun non teknis. Seba-

gai salah satu solusi permasalahan, 

Kepala Dinas Kebakaran Kota Sura-

baya beserta jajarannya mengambil 

kebijakan membentuk kelompok 

Srikandi Baruna yang beranggota-

kan 16 petugas Damkar putri (dibagi 

menjadi dua regu). Keputusan untuk 

memberi tanggungjawab besar pada 

petugas dengan jenis kelamin perem-

puan, juga menjadi bukti, kesetaraan 

gender di Surabaya sudah terimple-

mentasi dengan baik. 
 

Keberadaan Srikandi Baruna mem-

beri banyak efek positif. Berdasarkan 

data 2013-2014, permasalahan non 

teknis (yang penjelasannya dising-gung 

di atas) teratasi dengan baik. Se- 

 
mentara itu, diakui atau tidak, tugas 

non teknis tersebut sejatinya tidak 

kalah berat dengan kewajiban yang 

harus dilaksanakan petugas berjenis 

kelamin laki-laki. Kesimpulannya, 

Srikandi Baruna memiliki peran 

sen-tral dalam kelancaran kerja 

Damkar di Kota Pahlawan. 

 

Pelatihan Khusus 
 

Strategi tahapan pembentukan 

dan implementasi program Srikandi 

Baruna adalah Perekrutan Keang-

gotaan, Pelatihan dan Pengembangan 

Keahlian, Penempatan Keanggotaan, 

Sarana dan Prasarana, Komitmen Ke-

luarga Anggota, Dasar Pelaksanaan 

Tugas, Proses Monitoring dan Evalu-

asi, serta Promosi Pelayanan Publik 

Srikandi Baruna. 
 

Secara umum, perekrutan anggota 

harus berdasarkan objektifitas dan 

melalui rangkaian tes kemampuan. 

Penempatan mereka pasca diterima 

sebagai petugas pun melalui kebija 

kan instansi. Demikian pula, terkait 

dasar dan mekanisme pelaksanaan 

tugas yang pastinya sudah ditentukan. 

Yang jelas, mereka wajib siap on call 24 

jam untuk melayani masyarakat. 

Khususnya, di ranah strategis lokasi 

kebakaran. 
 

Adapun terkait sarana dan prasa-

rana, mereka mendapat apa yang 

didapatkan petugas Damkar putra. 

Seperti jaket, sepatu, dan helm khu 

sus, HT atau alat komunikasi, serta 

lain sebagainya. Nah, bagaimana soal 

komitmen dari keluarga? 
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Secara kodrati, tugas strategis 

yang diemban setiap anggota Srikan-

di Baruna akan sangat berpengaruh 

terhadap posisinya di keluarga. Baik 

sebagai Ibu ataupun istri. Untuk itu, 

diperlukan komitmen dari keluarga 

untuk merelakan yang bersangkutan 

bertugas kapanpun dan di manapun. 

Toh, apa yang dikerjakan merupakan 

wujud pengabdian pada bangsa dan 

Negara. Tepatnya, pada masyarakat 

luas di lingkup Surabaya. 
 

Di aspek pelatihan dan pengem-

bangan keahlian, para Srikandi Ba-

runa digembleng sedemikian rupa. 

Sebab, mereka wajib memiliki keahli 

an pokok/main skill petugas Dam-

kar dalam melakukan pemadaman 

kebakaran. Mereka wajib sanggup 

melakukan persiapan alat-alat 

pema dam kebakaran, menguasai 

strategi pemadaman kebakaran baik 

teori maupun praktek, dan 

menguasai ke ahlian evakuasi 

bencana. Misalnya, refling (turun dari 

ketinggian dengan menggunakan 

tali), fisik dan mental yang kuat, serta 

penguasaan PPGD (Penanganan 

Pertama pada Gawat Darurat). 
 

Bagian Diklat Dinas Kebakaran se-

cara rutin melakukan pendidikan dan 

pelatihan rutin agar keterampilan 

mereka terus berkembang. Kemam-

puan lain yang ikut dilatih adalah skill 

interaksi sosial, komunikasi dalam tim 

maupun di depan umum. Penga-sahan 

rasa empati dengan melakukan 

kunjungan sosial ke panti anak yatim, 

penyandang cacat, serta kegiatan so- 

 
sial lain, dibutuhkan untuk menjaga 
paradigma positif mereka. 
 

Pada bagian lain, promosi pro-

gram Srikandi Baruna melalui aneka 

media selalu dilakukan. Sebagai wu-

jud tanggungjawab Pemkot untuk 

menghadirkan pelayanan prima di 

Dinas Kebakaran. Dengan demikian, 

simpati masyarakat dapat diraih dan 

ini bermanfaat melancarkan tugas. 

Sementara tugas pokok instansi ini 

pun dapat terlaksana secara lebih 

efektif dan efisien. 
 

Adapun monitoring dan evaluasi 

Srikandi Baruna dilakukan langsung 

oleh Kepala Dinas Kebakaran. Peme-

gang pucuk pimpinan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bermarkas di 

bilangan Pasar Turi ini juga tak henti 

memberikan penyuluhan atau 

suntikan semangat. Yang jelas, komu-

nikasi yang terjalin antara pemimpin 

dan anggota mesti selalu dilaksana-

kan dengan baik. Sehingga kritik, sa 

ran, dan masukan dari pimpinan da 

pat sampai dengan optimal di level 

bawah. 

 

Berkelanjutan 
 

Pelaksanaan program inisiatif ini 

telah terlaksana secara berkelanju-

tan. Awal mulanya, dicetuskan pada 

2012 dan terus berlangsung hingga 

saat ini. Mesti diakui, tiap tahun ada 

sejumlah pembenahan demi mak-

simalisasi peran Srikandi Baruna di 

masyarakat. Namun secara prinsip, 

pelayanan prima yang mereka su 

guhkan ke hadapan publik selama 
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Manfaat Keberadaan Srikandi Baruna 

 

 

1. PPGD (Pertolongan Pertama pada 

Gawat Darurat) lebih cepat, efektif dan 

efisien. 
 
2. Data tahun 2014, sikap emosi warga 

korban kebakaran makin rendah. Arti-

nya, mereka cenderung bisa ditenang-

kan. 
 
3. Penyuluhan mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran, baik 

dalam satuan Satlakar maupun kunjun-

gan siswa sekolah di kantor Damkar, 

lebih efektif dan nyaman. Karena, sua-

sana yang dibangun Srikandi Baruna 

sangat memotivasi dan persuasif. 
 
4. Srikandi Baruna merupakan “aset” 

Pemkot yang memiliki kemampuan 

setara dengan petugas Damkar yang 
 

umumnya laki-laki. Mereka memiliki 

peran strategis sebagai supporting sys 

tem yang mampu bekerja dalam tim. 
 
5. Srikandi Baruna menjadi ikon khusus 

Dinas Kebakaran untuk mempromo-

sikan program-program kedinasan 

kepada publik. 

“ 
Proses pe 

madaman 

kebakaran 

pada suatu 

daerah, se 

ring kali ter 

ganggu oleh 

aksi warga 

yang panik 

dan emo 

sional ... 
 

“ 
 

 

ini merupakan persembahan terbaik 

yang dapat diberikan. 
 

Keahlian Srikandi Baruna terus 

ditingkatkan kualitasnya. Mereka di-

fasilitasi dan dituntut untuk terus be-

lajar. Khususnya, soal bagaimana cara 

memahami psikologis warga. Rasa 

empati dan kepedulian mesti terus 

diasah. Tujuannya, biar mereka lebih 

mudah untuk menyelami perasaan 

 

 

korban dan menenangkan mereka. Di 

sisi lain, jumlah personel Sri- 
 
kandi Baruna direncanakan bakal te 

rus ditambah. Sebab, peran strategis 

mereka selama ini sudah membuah 

hasil yang terukur. Dengan demikian, 

pelayanan terbaik untuk warga Sura-

baya di bidang pemadaman keba-

karan dapat dijalankan. (*) 
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“Dishub selalu membuat tero-

bosan di semua lini pengelolaan. 
 

Termasuk, di aspek pelayanan 

pengujian kendaraan. Kami 

harus memastikan, semua 

dilak-sanakan secara 
 

OBJEKTIF, 
 

TRANSPARAN, 
 

AKUNTABEL, 
 

 

dan dapat dipertanggungjawab- 
 

kan,” Irvan Wahyu Drajad, Plt 
 

Kepala Dinas Perhubungan. 
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DinasPerhubunganKebersihan dan Pertamanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses yang mesti dilewati saat Uji KIR. 
 

 

SIMPKB-SMART KIR, 
 

Buat Uji Kendaraan Cepat, 
 

Tepat, dan Nyaman 
 

 

epadatan penduduk di  Su terkontrol. Ini terkait dengan kualitas 
rabaya berbanding lurus udara, mengingat asap knalpot ken- 

Kdengan tingginya jumlah ken- daraan bermotor memang potensial 
daraan yang wajib diuji KIR. Seperti menciptakan polusi. Selain itu, bila 

diketahui,  alat  transportasi  meru- kendaraan tidak dalam kondisi baik 

pakan salah satu “tulang punggung” tapi  dipaksa  untuk  melintas  jalan 

perkembangan kota besar. Di sisi lain, raya, keselamatan diri dan orang lain 

keberadaannya dapat merugikan bi dapat terancam. 

la  kondisi  atau kelaikannya tidak Uji KIR yang memenuhi syarat, ob- 
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jektif, dan transparan, menjadi kebu-

tuhan mutlak di Surabaya. Berdasar-

kan asumsi ini, Dinas Perhubungan 

(Dishub) selaku leading sector uji KIR 

di Kota Pahlawan, tak pernah lelah 

menyusun inovasi aplikatif. Tujuan-

nya, memberikan pelayanan prima 

pada masyarakat sekaligus mencipta-

kan lingkungan yang lebih bersih dan 

nyaman. 
 

Salah satu terobosan yang diga-

gas adalah Sistem Informasi Manaje-

men Pengujian Kendaraan Bermotor 

(SIMPKB). Sistem yang kerap disebut 

SMART KIR ini merupakan pelayanan 

uji KIR berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Berbagai ken-

dala atau kelemahan dalam sistem 

“manual” di masa lalu dapat diatasi 

dengan inisiatif anyar ini. 
 

Sedikit flashback, sejumlah kelu-han 

masyarakat beberapa tahun silam 

antara lain, subyektivitas dalam pe 

netapan hasil uji. Petugas masih bisa 

menetapkan hasil uji berdasarkan 

pendapat pribadi. Imbasnya, ada pe-

luang bagi penguji untuk mengubah 

hasil pemeriksaan yang ditunjukkan 

oleh alat uji mekanis. Kalau sudah be-

gini, uji KIR yang seharusnya objektif 

berdasarkan kondisi kendaraan pun 

tidak terealisasi. 
 

Di samping itu, ketidakpastian 

waktu pelayanan dalam pengujian se 

lalu menjadi momok. Sementara pe 

milik kendaraan, sebagai konsumen 

pelayanan pengujian kendaraan ber-

motor, cenderung menginginkan pe-

layanan yang cepat atau paling tidak, 

terukur waktunya. 
 

Problem lain adalah soal masih 

gencarnya praktek percaloan. Kebera 

daan calo membuat tempat uji KIR 

tidak nyaman bagi konsumen. Ter-

lebih, kerap ditemukan, kendaraan 

bisa diuji KIR padahal tidak berada di 

tempat pengujian. Kalau sudah be-gini, 

kepastian hukum regulasi diper-

tanyakan. 

 

Solusi kongkret 
 

Terdapat sejumlah kerangka umum 

proses uji KIR yang baru dan ja uh lebih 

baik dari sebelumnya. Semua pemilik 

kendaraan mesti melaluinya. Segala 

langkah yang dimaksud sudah menjawab 

semua permasalahan di masa silam. 

Solusi kongkret tersebut dicetuskan 

beriringan dengan peng-gunaan sistem 

terintegrasi SIMPKB- 

SMART KIR. 
 

Secara teknis, urutan umum proses 

pengujian yang berbeda dan mengun-

tungkan masyarakat adalah sebagai 

berikut. Awalnya, ketika kendaraan 

datang, fisik kendaraan akan di-cap 

ture di piranti yang sudah disediakan 

oleh Dishub melalui CCTV. Kendaraan 

tersebut langsung mendapat nomor 

antrian dengan stiker barcode. Cara ini 

jelas akan menghilangkan peluang 

adanya kendaraan yang tidak datang, 

tapi mendapatkan lisensi uji KIR. 
 

Oleh karena sudah terkoneksi de 

ngan teknologi informasi, perkiraan 

waktu yang dibutuhkan selama pro 

ses dapat diperhitungkan. Warga bisa 

mendapat kepastian rentang masa 
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Pos Drive Thru memudahkan warga yang ingin menguji kendaraan. 

 

 

yang dibutuhkan untuk berada di 

sana. Tidak mungkin ada yang bisa 

main serobot, karena urutan antrian 

transparan dan bisa dikontrol ma 

sing-masing konsumen. 
 

Tahap selanjutnya, proses pengu-

jian atau pemeriksaan. Yang menarik, 

semua alat uji terintegrasi. Jadi, bera-

papun hasil ujinya, dapat dilihat di 

komputer yang sudah dipasangi apli 

kasi SIMPKB-SMART KIR. Petugas di-

lengkapi dengan piranti tablet PC yang 

juga sudah terkoneksi dengan sistem. 
 
Kalau sudah begini, objektifitas hasil 

uji terjaga. Petugas pun sudah tidak 

mungkin “main-main”. Sebab, proses 

pemeriksaan telah terpantau lang-

sung oleh jajaran pimpinan tempat 

pengujian KIR dan Dishub. 

 

 

Inovasi lain dalam sistem ini 

adalah soal konsep Drive Thru kala 

pendaftaran. Pemilik kendaraan da 

pat mendaftar tanpa turun melalui 

pos Drive Thru, dan langsung memba-

yar retribusi sesuai tarif yang sudah 

ditetapkan. Kemudian, yang bersang-

kutan dapat menuju gedung pemerik-

saan untuk melalui proses pengujian 

kendaraan. Setelah itu, hasil pemerik 

saan diserahkan di pos penyerahan 

hasil uji. Tahapan yang sudah jelas 

membuat warga mendapat kepastian 

proses. 
 

SIMPKB-SMART KIR juga mem-

beri layanan SMS Gateway. Pemilik 

kendaraan saat ini tidak perlu kha-

watir akan terlupa terkait kapan ken-

daraannya harus diuji. SMS Gateway 
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di Dishub terus mening-kat. 

Seiring maksimalisasi 

program ini. Akuntabilitas, 

transparansi, dan kepastian 

waktu pelayanan membuat 

warga memberi dukungan 

penuh kepada SIMPKB-

SMART KIR. Jumlah ma 

syarakat yang berkenan 

langsung menguji kenda 

raan sendiri (tanpa calo) 

terus mengalami kenaikan 

karena birokrasi yang tak 

berbelit dan objektifitas 

pengujian. 
 

Dalam perjalanannya, sistem ini 

memang menemui halangan. Namun, 

solusi aplikatif langsung dikerjakan 

untuk menjawabnya. Misalnya, ten-

tang kurangnya tenaga penguji untuk 

masing-masing kompetensi penun-

jang proses. Solusi yang dilakukan, 

melakukan diklat penguji dengan be-

ragam skill. Selain itu, tentang kapa-

sitas SDM yang belum semuanya me-

lek IT (Information Technology atau 

Teknologi Informasi). Solusinya, di-

lakukan pelatihan internal sehingga 

saat ini semua sudah paham dengan IT. 

 

Inovasi ini sudah direplikasi di se-

jumlah daerah lain. Memang, seiring 

bertambahnya waktu dan perkem-

bangan zaman, diperlukan pula pem-

benahan sistem. Maka itu, Dishub 

selalu terbuka pada kritik, saran, dan 

masukan dari para pakar atau 

masyarakat umum. Guna melakukan 

optimalisasi SIMPKB-SMART KIR. (*) 
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 akan memberikan peringatan kepada 

pemilik kendaraan dua minggu sebe-

lum tanggal mati uji. Dengan ini pula, 

informasi tentang jenis pelayanan uji, 

persyaratan uji, jadwal uji dan biaya 

uji, diberikan pada pemilik kenda 

raan. 

Terus Dievaluasi 

Dishub selalu melakukan evaluasi 

dan pantauan perkembangan/kuali-

tas program ini. SIMPKB-SMART KIR 

telah melalui audit ISO 9001:2008. 

Evaluasi internal dilaksanakan tiap 

bula sekali. Termasuk, evaluasi 

kema juan berdasarkan schedule 

action plan 
(Road map) yang telah ditetapkan. 

Ja-jaran pimpinan di Dishub dan 

Pemkot juga terus melakukan 

pengawasan secara langsung ke 

lapangan maupun via CCTV. Media 

massa diajak dan diberi porsi yang 

pas untuk melaku-kan pengawasan 

atas pelayanan ini. 
Secara umum, indeks kepuasan 

publik terhadap pelayanan uji KIR 

 Output 
Program 

 

1. Tersedianya sistem informasi 
ter-padu dan database 

2.  Tersedianya fasilitas Drive Thru 

3. Perwali Nomor 46 Tahun 2015 
ten-tang Tata Cara Pelayanan 
Pengujian Kendaraan Bermotor 

4. Tersedianya SOP pelayanan 
dan pengaduan 
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PASAR 
IKAN    HIAS 
 

adalah sarana menguatkan ekonomi 

masyarakat atau pedagang asal Sura-

baya. Bahkan, dari luar kota. Tempat 

ini pun menjadi tempat wisata dan 

bu-didaya ikan. Semoga manfaatnya 

terus berkelanjutan,” Djoestamadji, 

Kepala Dinas Pertanian. 
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Dinas Pertanian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasar Ikan Hias sudah menjadi salah satu ikon di Kota Surabaya. 

 
 

Pasar Ikan Hias Sebagai 
 

Salah Satu Ikon Surabaya 
 

Pedagang ikan hias di Kota Sura-baya 

tergolong cukup banyak. Di masa 
lalu, mereka tersebar 

 
dan berjualan di pinggir jalan secara 

sembarangan. Sebagai contoh, yang 

ada di sepanjang bantaran kali Bran-

tas, Jalan Irian Barat, Jalan Patua, dan 

seputaran ruas Jalan Gunungsari. Im 

basnya, kemacetan kerap terjadi di 

ruas tersebut. Apalagi, jalur yang di-

maksud tergolong ramai pengendara 

dan padat lalu lintas. Sementara itu, 

antusiasme masyarakat akan ikan hi 

as terus berkembang. Membuat para 

pedagang lama makin besar bisnis- 

 

 

nya, dan para pedagang baru pun 
bermunculan. 
 

Kondisi ini membuat Pemkot me 

mutar otak. Melalui Dinas Pertanian, 

eksekutif berinisiatif untuk merelo 

kasi para pedagang ke suatu tempat 

khusus. Harapannya, kemacetan di 

sejumlah ruas jalan akibat melu-

bernya pembeli ikan hias dapat tera 

tasi. Para pedagang dan pembeli pun 

dapat lebih nyaman saat melakukan 

transaksi. 
 

Tersebutlah Pasar Ikan Hias (PIH) 

Gunungsari sebagai wadah relokasi 

tersebut. Tempat ini memiliki keuni- 

 
98 



 
kan. Yaitu, bukan hanya tempat ber-

temunya pedagang dan pembeli, me-

lainkan juga, suatu lembaga dengan 

sistem manajemen tertata di inter-

nalnya. Yang bertujuan, memajukan 

perdagangan ikan hias saat ini dan di 

masa depan. Tak terkecuali, mengha 

dapi segala tantangan saat perdaga 

ngan bebas AFTA dimulai Desember 

2015. 
 

Bila dirunut, gagasan pembangu 

nan PIH tak lepas dari aspirasi ma 

syarakat. Khususnya, mereka yang 

bertempat tinggal di sekitar Peda-

gang Kaki Lima (PK5) ikan hias dan 

para pemakai jalan di sekitar lokasi 

tersebut. PK5 ikan hias dianggap 

mendulang keuntungan dengan cara 

merugikan orang lain. Di sisi lain, 

Satpol PP berupaya menertibkan 

mereka. Namun, oleh karena tuntu-

tan ekonomi, kucing-kucingan antara 

PK5 pinggir jalan dan korps penegak 

Perda pun tak terhindarkan. 
 

Pada satu titik, pihak Pemkot me 

lakukan kajian. Salah satu objek ba-

hasan adalah hasil telaah terhadap 

keinginan PK5 itu sendiri. Sebab ter 

nyata, mereka juga menginginkan 

tempat permanen yang representatif. 

Maka itu, Bappeko Surabaya 

mengam-bil kebijakan untuk 

membuat peren-canaan tempat 

pemasaran ikan hias di Gunungsari. 

Tim Anggaran Pemkot Surabaya 

mendukung perencanaan tersebut 

dan mengalokasikannya pa da Dinas 

Pertanian selaku leading sector. 

Prospek Bagus 
 

Usaha ikan hias mempunyai pros-

pek pasar bagus. Mengingat, jumlah 

dan jenis ikan yang sangat banyak di 

Indonesia, baik ikan laut maupun air 

tawar. Hewan pisces tersebut diminati 

oleh para penghobinya. Pada bagian 

lain, PIH sukses membuat pembinaan 

dan pengawasan peredaran ikan hias 

lebih mudah. Kalau sudah begini, po-

tensi pengembangannya dapat diu-kur 

dan dimaksimalkan dengan lebih 

gampang. 
 

PIH juga telah menjadi tujuan wi 

sata keluarga sekaligus tempat pem-

belajaran anak-anak sekolah. Selain itu, 

memberi kontribusi kongkret terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Di Indonesia 

sendiri, PIH yang dikelola secara resmi 

dan professional jumlah-nya belum 

terlampau banyak. Sehing ga, PIH 

Gunungsari bakal bersum-bangsih 

untuk dipakai pembanding bagi daerah 

lain yang akan memba ngun tempat 

pemasaran ikan hias. 
 

Guna tercapainya tujuan, PIH Gu-

nungsari melengkapi diri dengan 

fasilitas yang baik. Bangunan pasar 

ini dapat menampung 158 pedagang 

ikan hias. Dengan sarana dan prasa-

rana memadai seperti listrik, air ber-

sih, instalasi IPAL, instalasi penjernih 

air, lahan parkir, toilet dan kios pen-

jualan makanan dan minuman. Tak 

ketinggalan, elemen pendukung lain 

seperti: etalase, aquarium, tabung 

oksigen, pompa air, serta jenset lis-

trik. Yang menarik, para pedagang 

bersatu dalam wadah kelembagaan 
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berupa koperasi yang berbadan hukum. 
 

Dalam perjalanannya, PIH ini menampung pe 

dagang grosir ikan hias dari daerah lain (Kabupa 

ten Blitar, Tulungagung, Kediri dan Mojokerto). 

Juga, mengkoordinasikan lomba-lomba untuk para 

penghobi ikan hias. Tak ketinggalan, mempromo-

sikan diri ke sejumlah daerah untuk menjajaki ke-

mungkinan kerja sama antar kawasan. 
 

Manfaat utama yang dihasilkan kegiatan ini 

adalah terciptanya kondisi perdagangan yang lebih 

baik. Dengan menempati stand penjualan resmi, pa 

ra pedagang bisa lebih fokus untuk pengembangan 

usaha (paling tidak, mereka tidak lagi jengah dan 

takut diusir Satpol PP). Mereka bisa meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada para konsumen untuk 

mendapatkan jenis ikan yang diinginkan dengan 

kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. 
 

Para konsumen dapat memarkir kendaraannya 

di tempat yang telah disediakan. Kemudian, bebas 

memilih jenis ikan di aneka stand yang tersedia 

sesuai dengan kemampuan keuangan dan selera 

masing-masing. Di tempat ini, selain tersedia ber-

bagai jenis ikan hias, konsumen dapat juga mem-

peroleh berbagai kebutuhan sarana kelengkapan 

untuk pemeliharaan ikan hias. 
 

Di samping itu, konsumen juga bisa mempe roleh 

jasa pembuatan sarana pemeliharaan ikan hias. 

Dengan demikian, para pedagang bisa menda-patkan 

keuntungan tidak hanya dari penjualan ba-rang. 

Namun juga, dari penjualan jasa. Dapat dipas-tikan 

pula, melalui koperasi yang sehat, pedagang dapat 

mengembangkan usaha dengan menggan-deng 

pihak-pihak dari daerah lain. 
 

Penyempurnaan dan pengembangan potensi 

yang sudah ada terus dilakukan. Baik oleh Pemkot, 

maupun oleh para pedagang. Harus diakui, pada 

awalnya, pengelolaan PIH mesti melalui sejumlah 

halangan. Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa 

level pendidikan dan kemampuan masing-masing 

 

 

“ 
... antusiasme 

masyarakat 

akan ikan hias 

terus 

berkembang. 

Membuat para 

pedagang lama 

makin besar 

bisnis nya, ... 
 

 

“ 
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 Kondisi yang Sempat Terjadi 
   


  No Kendala Solusi 

1. Stand yang berada di lantai Memberi besaran restribusi yang 

 2 (dua) cenderung lebih lebih murah untuk pedagang 

 sepi dibanding stand yang yang menempati stand lantai 2 

 di lantai dasar dibanding stand dasar/bawah. 

  Plus, menguatkan kembali pro- 

  mosi 

2. Terbatasnya areal parkir. Mencarikan lahan parkir alter- 

 Khususnya, pada Rabu dan natif di sekitar pasar ikan hias 

 Sabtu, yang menyebabkan khusus untuk hari Rabu dan 

 kemacetan di Jalan Gunung- Sabtu 

 sari  

3. Luas stand yang relatif Memberikan toleransi kepada 

 sempit dengan ukuran 2 x 3 pedagang untuk menata dagan- 

 meter gannya ke luar dari stand sekitar 

  30 – 40 cm 

4. Persaingan harga antar Mefasilitasi para pedagang untuk 

 pedagang menetapkan dan menyepakati 

  harga yang tidak terlalu jauh. 

  Khususnya, produk pabrikasi. 

  Ke depan, para pedagang mem- 

  punyai rencana untuk mengem- 

  bangkan daerah pemasaran ke 

  luar pulau dan antar negara. 

   

 

pedagang begitu variatif. 
 

Maka itu, dibutuhkan kesabaran, 

keikhlasan dan keseriusan dalam 

menata, membina dan mempelajari 

konsep. Sebagai gambaran, dulunya, 

para pedagang kurang memahami 

manajemen dan tidak terbiasa den- 

 

gan aturan-aturan yang mengikat. 

Maka itu, perlu pula upaya untuk 

meyakinkan mereka terhadap aspek 

kelembagaan yang tersusun rapi. 

Agar, pedagang ikan hias di PIH Gu-

nungsari lebih siap dalam menghada-

pi persaingan bebas. Yang semua itu 
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Salah satu sudut Pasar Ikan Hias di Jalan Gunungsari, Surabaya. 
 

 

berlandaskan regulasi yang berlaku 

baik nasional maupun internasional. 

Seiring berjalannya waktu, peda-

gang makin paham dan memaklumi 

pentingnya sinergitas antara ele-men 

masyarakat. Termasuk, dengan 

Pemkot, swasta, dan lain sebagainya. 

Hasilnya, hingga sekarang, PIH Gu-

nungsari telah menjadi salah satu 

ikon Kota Pahlawan dan jujukan 

studi banding daerah lain. 

 

Terus Dipantau 
 

Pembangunan fisik PIH memakan 

biaya sekitar Rp 4,4 miliar. Ditambah, 

Rp 200 juta untuk pengadaan IPAL dan 

instalasi air bersih. Pelaksanaan 

pembangunannya sekitar tiga tahun 

 

 

(2009-2011). Sedangkan pengemba 

ngan dan pembenahannya terus dila 

kukan hingga detik ini. 
 

Dinas Pertanian dan Dinas Kope 

rasi & UMKM sebagai pembina, serta 

instansi lain sebagai pendukung, te rus 

melakukan pengawasan dan pen 

dampingan. Dengan tujuan, menjaga 

iklim usaha di sana. Sekaligus, men-

ciptakan situasi yang kondusif, aman, 

dan tertib. Pemkot secara rutin me 

lakukan monitoring dan evaluasi pe-

riodik bulanan untuk memantau se-

gala aspek detail di tempat tersebut. 

Kinerja aparatur negara selaku pe 

ngawal kebijakan terus dipantau dan 

dikembangkan agar dapat lebih mak 

simal memberikan pelayanan. (*) 
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SURABAYA 
INTEGRATED 
GEOGRAPHIC 
INFORMATION 
 

SYSTEM (SIGIS) 
 

dikembangkan guna menunjang kinerja 

perencanaan pembangunan yang terinte-

grasi dan berbasis spasial. Diupayakan 

perencanaan pembangunan Kota Surabaya 

tidak hanya melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan (partisipatif) tetapi juga ter-

padu dan terpetakan secara spasial agar 

pembangunan dapat diselenggarakan de 

ngan baik. Ke depannya, berbagai inovasi, 

baik dalam aspek perencanaan maupun 

aspek lain, perlu selalu digalakkan dan 

diperbaharui dalam rangka mengedepan 

kan pelayanan publik secara prima. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pemkot Surabaya melalui Bappeko selalu berupaya untuk menciptakan efisiensi angga 
ran. Termasuk, melalui inovasi SIGIS 

 

 

Surabaya Integrated Planning System, 
 

Penunjang Kinerja Perencanaan 
 

Pembangunan Terintegrasi Dan 
 

Berbasis Keruangan (Spasial) 
 

 

ebijakan, program, dan kegia- sistem perencanaan yang terhubung 
tan, sebagai bagian dari per- dengan sistem penganggaran. Tujuan 

Kencanaan, perlu diselaraskan nya, mewujudkan perencanaan yang 
dengan penganggaran. Namun kenya logis dan tepat sasaran. 

taannya, perencanaan belum sepe Untuk melaksanakan perencanaan 

nuhnya terintegrasi dengan sistem dan penganggaran yang berkualitas, 

penganggaran  GRMS (Government harus berbasis bukti yang menyeluruh. 

Resource Management System). De Sehingga, pemerintah dapat mengi- 

ngan demikian, perlu adanya inovasi dentifikasi  kebutuhan  masyarakat. 
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Sedangkan program pembangunan 

pun mampu mengintervensi warga 

secara tepat sesuai skala prioritas. 
 

Di sisi lain, dalam tahap perenca 

naan, terdapat sejumlah langkah: 

perumusan, pengendalian dan evalu-

asi. Sayangnya, proses-proses yang 

dimaksud kadang menemui kendala. 

Antara lain, soal data yang masih be-

lum lengkap, kurang detail (khusus-

nya, terkait keruangan atau spasial) 

dan belum akurat. Imbasnya, 

pengam-bilan keputusan maupun 

penentuan kebijakan membutuhkan 

waktu lebih lama dan belum bisa 

dilakukan se-cara komprehensif. 

Intinya, selama ini perencanaan 

belum bersifat holis-tik. Beberapa 

contoh permasalahan perencanaan 

yang sebelumnya ter-jadi antara lain: 
 
• Perencanaan pendapatan pajak 

daerah yang belum didukung 

analisa dan/atau prediksi yang 

berbasis data spasial (peta). Mi 

salnya, mempertimbangkan per-

sil lahan, blok bangunan dan nilai 

lahan, serta akses terhadap infra 

struktur dasar, rencana peman-

faatan ruang, dan sebagainya. 
 
• Rencana pelaksanaan pembangu 

nan infrastruktur dan fasilitas 

umum yang belum terintegrasi 

antar instansi. Akibatnya, terjadi 

tumpang tindih antar dua atau le 

bih pekerjaan fisik di satu lokasi 

sehingga menimbulkan kendala 

pelaksanaan. 
 
• Rencana pembangunan infra 

struktur dan fasilitas umum lain- 

 
nya belum mempertimbangkan 

kondisi eksisting dan ketersedia 

an layanan oleh sektor swasta di 

sekitarnya; 
 
• Monitoring dan evaluasi realisasi 

rencana pembangunan yang su-lit 

dilakukan dan tidak didukung data 

yang lengkap dan konsis-ten. 

Terutama, yang memiliki indikator 

kinerja berkaitan den-gan data 

spasial (peta). Seperti, 

berkurangnya luas permukiman 

kumuh, luas genangan, luas Ru-ang 

Terbuka Hijau (RTH) yang se- 
 

suai peruntukan, dan sebagainya. 

Permasalahan terkait kurangnya 

analisis komprehensif dalam peren-

canaan seperti di atas, menimbulkan 

ide segar. Yang bertujuan menyedia 

kan  sistem  informasi  yang  dapat 

menganalisa data spasial dan dapat 

diakses secara online. Sehingga, pe 

rencanaan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek. 
 

Software Geographic Information 

System (GIS) untuk menganalisis data 

spasial memiliki keterbatasan. Yaitu, 

dilakukan secara personal (berbasis 

desktop/komputer) dan cara meng-

gunakannya cukup rumit (tidak mu-

dah dipahami orang awam). Oleh 

karena itu, perlu diciptakan sistem 

informasi yang memiliki kemampuan 

seperti GIS namun mudah dioperasi-

kan dan dapat diakses online. Sehing-

ga, dapat digunakan secara serentak 

oleh beberapa pengguna sekaligus. 
 

Berkaca pada pentingnya kesela 

rasan antara perencanaan dan angga- 
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Suasana diskusi di salah satu sudut kantor Bappeko yang bertujuan memberikan pela 
yanan prima pada masyarakat. 

 

 

ran, serta pada urgensi kelengkapan 

data/informasi dalam tahap perenca 

naan tersebut, Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota (Bappeko) mengi-

nisiasi terobosan. Instansi yang ber-

kantor di Jalan Pacar ini memelopori 

pengembangan Surabaya Integrated 

Planning System. Sebagai satu kesa 

tuan sistem perencanaan terintegrasi 

dan holistik-komprehesif. 
 

Dalam gagasan tersebut, tercetus-

lah Surabaya Integrated Geographic 

Information System (SIGIS). Ini men-

jadi salah satu alat untuk mendukung 

perencanaan yang mempertimbang-

kan seluruh aspek. SIGIS merupakan 

sistem informasi yang mampu men-

golah data geografis (memiliki unsur 

lokasi) sebagai bahan analisa peren-

canaan berbasis keruangan (spasial). 

Mengadaptasi fungsi aplikasi GIS 

 

 

berbayar yang belum dapat diman-

faatkan secara massal, SIGIS memiliki 

kelebihan dapat digunakan secara 

online, gratis dan ramah pengguna. 

Pengguna, dalam hal ini Bappeko dan 

instansi lain, tidak perlu memiliki 

keahlian khusus di bidang geomatika 

untuk bisa mengoperasikannya. 
 

Dengan menggunakan SIGIS, Bap-

peko dibiasakan untuk melakukan pe 

rencanaan berbasis data, khususnya 

data spasial, yang dapat dipertang 

gungjawabkan kebenarannya. Penen-

tuan lokasi prioritas pembangunan dan 

evaluasi capaian kinerja untuk 

indikator fisik dan berhubungan de 

ngan peta, dilakukan berdasarkan data 

yang akurat sesuai kondisi sebe-

narnya. Perencanaan pembangunan 

dilakukan secara multi-sektor dengan 

melakukan tumpang-tindih peta-peta 
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Aplikatif 
    

  

Kreativitas Pemkot dalam SIGIS 
      

    
Realisasi gagasan SIGIS       

      dirintis pada tahun 2013. 
1. Menambahkan fungsi Lampiran   Dimulai dengan pengum- 

  

(attachment) pada setiap unit data   pulan data dan informasi 
      

  untuk membantu pengguna melam- perencanaan pembangu- 
      

  pirkan data-data pendukung.   nan. Plus, pembuatan peta 
      

2. Khusus untuk peta usulan mus-   untuk disimpan dalam ben- 
      

  renbang, memiliki atribut volume   tuk database. Dalam mem- 
  dan harga satuan yang diambil   bangun sistem ini, Bappeko 
  

dari sistem informasi e-budgeting.   melibatkan  tenaga ahli. 
       

  Sehingga, bisa menjadi salah satu   Termasuk, untuk  berkon- 
      

  pertimbangan dalam mengambil   sultasi mengenai pembua- 
      

  kebijakan.    tan sistem, penyediaan 
      

3. Dilakukan pengelolaan pengguna   data-data dasar yang wajib 
      

  untuk mengendalikan akses penggu- ada, serta membuat list ke- 
  na maupun kewenangan operasinya butuhan data spasial untuk 
      

  terhadap data spasial.   suatu perencanaan.  
       

4. Peta hasil analisa dapat diunduh   Setidaknya, ada dua tu- 
  

berupa .jpeg untuk masyarakat dan   juan utama dilaksanakan- 
  

.shp file dengan izin terlebih dahulU.   nya inisiatif ini. Pertama, 
      

  Sehingga, masyarakat umum yang meningkatkan kesadaran 
      

  tidak memiliki akses SIGIS tetap   pegawai pemerintah untuk 
      

  dapat melihat hasil analisa spasial mengumpulkan, menyim- 
      

  sederhana oleh pegawai Pemkot.   pan dan memanfaatkan 
      

      data. Termasuk, melakukan 

      perumusan rencana, moni- 

tematik dan berbagai operasi spasial toring dan  evaluasi perencanaan 

lainnya.  pembangunan. Semua hal tadi, harus 

 Pengembangan SIGIS  diarahkan berbasis data spasial. Supaya, aplikatif 

kepada  penataan aksesibilitasnya ke seluruh lapisan masyarakat dan 

untuk  dapat  digunakan  oleh  selu- tepat sasaran alias tidak mubadzir. 

ruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kedua, mewujudkan perencanaan 

(SKPD) se-Surabaya. Juga, terintegra- pembangunan yang mempertim- 

si dengan sistem informasi perenca- bangkan semua aspek, mampu trans- 

naan lainnya dan GRMS. Dengan de- paran dalam penyediaan data dan 

mikian, prinsip “One Map Reference“ pemanfaatannya, serta akurat dalam 

dan perencanaan terintegrasi dapat pertanggungjawaban.     

terwujud.  Sementara itu, terdapat pula se- 
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jumlah manfaat menggunakan SIGIS 

yang dapat dirasakan oleh Bappeko 

dan SKPD terkait. Pertama, memiliki 

data spasial yang lebih akurat dan 

dapat digunakan bersama-sama (one 

map source atau satu peta sebagai 

pedoman) dengan kemampuan data-

sharing). Kedua, mendapat kemudah-

an untuk membuat peta-peta tematik 

hasil analisa sebagai data pendukung 

kebijakan. Ketiga, dapat mengambil 

keputusan dalam rangka melaksana-

kan perencanaan berdasarkan data 

dan informasi spasial yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Keempat, 

dapat melakukan monitoring dan 

evaluasi berkala terhadap keluaran 

dan hasil pelaksanaan kegiatan. 
 

SIGIS dibangun berdasar pada 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 

 
2011 tentang Informasi Geospasial dan 

Permendagri 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pe-merintah 

Nomor 8 Tahun 2008 Ten tang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksa-

naan Rencana Pembangunan Daer-ah. 

Sistem direncanakan mampu 

menyediakan dan mengolah data 

spasial beserta atribut nilai (numerik 

dalam bentuk tabel) menjadi infor-

masi yang dapat dipakai oleh Bap-peko 

sebagai perencana pembangu-nan. 

Juga, bagi SKPD sebagai bahan analisa 

perencanaan berbasis spasial. 

Masyarakat juga bisa mendapatkan 

informasi hasil perencanaan Bappe ko 

dan SKPD. Artinya, transparansi dan 

akuntabilitas diterapkan dengan 

optimal. (*) 
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“Pelayanan perpustakaan merupakan salah satu 

upaya untuk mencerdaskan masyarakat. 

Termasuk, untuk membentuk Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. Semua itu bisa 

didapat melalui Program Literasi di per-

pustakaan. Karena, KEMAMPUAN 
 

LITERASI  ADALAH 
 

SYARAT UTAMA 
 

untuk membangun peradaban bangsa. Peme 

rintah Pusat, Provinsi dan Daerah bisa dan 

harus membangun budaya literasi masyarakat 

yang sering terabaikan. Pemerintah Kota Su 

rabaya ternyata bisa meningkatkan budaya 

baca tulis (literasi) tersebut dengan upaya yang 

bersungguh-sungguh secara massif, ter-sistem, 

terdokumentasi dan suistanable. Su-dah terjadi 

pergerakan, dari 26 % (rendah) di tahun 2010, 

menjadi 59,6 % (sedang) di tahun 2015,” Arini 

Pakistyaningsih, Kepala Badan Arsip dan 

Perpustakaan.  
 
109 



Badan Arsip dan Perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anak-anak terlihat antusias dan bergembira melakukan aktifitas di Taman  
Bacaan Masyarakat 

 

 

Gelorakan Semangat 
 

Surabaya Kota Literasi 
 

 

ada 2 Mei 2014 silam, Suraba- Seperti diketahui, Surabaya meru- 
ya “memproklamasikan” diri pakan kota terbesar kedua di Indone- 

Psebagai Kota Literasi. Hal itu sia setelah Jakarta. Surabaya merupa- 
adalah wujud nyata kepedulian kota kan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan 

ini terhadap budaya membaca dan menjadi sentral perdagangan, indus- 

menulis. Pencanangan Surabaya Kota tri, pendidikan, serta jasa, di kawasan 

Literasi diikuti dengan beragam pro- Indonesia timur. Bertolak dari sana, 

gram aplikatif untuk menggelorakan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

semangat membaca dan menulis. Pe- masyarakat akan budaya literasi cu- 

merintah Kota (Pemkot) melalui Ba- kup tinggi. Supaya, bisa bersaing de 

dan Arsip dan Perpustakaan melaku- ngan baik dan sportif di era globali 

kan banyak inisiatif terobosan untuk sasi seperti sekarang ini. Diakui atau 

mengobarkan motivasi membaca ma tidak, “kerakusan” membaca mem- 

syarakat. buat wawasan seseorang luas dan 
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memperbanyak pengetahuannya di 
segala bidang. 
 

Pengembangan inovasi layanan 

perpustakaan adalah kunci utama 

dalam meningkatkan budaya literasi 

dan mengembangkan kreativitas ma 

syarakat. Adanya ketidaksadaran ma 

syarakat mengenai manfaat dari bu 

daya membaca dan menulis menjadi 

masalah utama perpustakaan. Ke 

tidaksadaran tersebut bisa terlihat 

dari sepinya pengunjung perpusta-

kaan. 
 

Kurang menariknya perpustakaan 

bagi masyarakat berdampak negatif. 

Misalnya, di ranah keluarga, orang 

tua menjadi kurang referensi dalam 

mendidik. Muaranya, anak jadi salah 

asuhan. Problem Kekerasan Dalam 

Rumah Tingga (KDRT) terus menye 

ruak. Sebab, informasi soal efek 

buruk tindakan tersebut belum ter-

sosialisasi dengan masif hingga isi 

kepala seluruh masyarakat. 
 

Di ranah sekolah, pendidikan for-

mal menjadi kurang menarik. Potret 

muram perpustakaan yang terletak 

di pojok sekolah dengan kondisi 

mem-prihatinkan serta buku-buku 

yang tidak memadai. Anak-anak 

memiliki tingkat baca yang rendah 

sehingga jauh dari budi pekerti luhur, 

tidak cakap dalam mengagas, dan 

kurang percaya diri. Jika potret 

muram terse-but tidak diubah, 

prediksi Prof. Iwan Pranoto bahwa 

anak-anak Indone-sia akan sulit 

hidup di abad 21 akan terealisasi. 
 

Sedangkan dampak sosialnya, da- 

 
pat begitu besar. Ekstrimnya, prob-lem 

ekonomis hingga kemiskinan dapat 

meledak di tengah masyarakat. 

Masyarakat yang lebih menyukai bu-

daya oral daripada budaya membaca 

berimbas pada minimnya keahlian 

dalam mengagas dan berkreativitas. 

Ujungnya, memilih jalan-jalan pintas 

untuk memperoleh penghasilan. 

 

Penguatan Anggaran, 
 
Terstruktur dan Masif 
 

Melihat betapa pentingnya peran 

budaya membaca dalam kehidupan 

sehari-hari warga Surabaya, Pemkot 

tidak mau main-main mengelola pro-

gram Surabaya Kota Literasi. Maka itu, 

dilakukan banyak hal untuk mewu-

judkan cita-cita tersebut. Kepala Ba-

dan Arsip dan Perpustakaan Kota 

Surabaya melakukan koordinasi de 

ngan stakeholder untuk mempriori-

taskan pengalokasian anggaran. 
 

Tak hanya itu, program ini dija 

lankan secara terstruktur, tersistem, 

masif dan berkelanjutan di 1.438 

lokasi layanan baca yang sudah 

dicip-takan Pemkot. Layanan baca 

yang di-maksud berada di banyak 

lokasi. Baik berupa perpustakaan, 

sudut baca, maupun Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM). Program ini juga 

menggan-deng banyak pihak baik 

instansi plat merah, swasta, LSM, dan 

eksponen masyarakat umum. 
 

Pemkot membuat Grand Design 

program Surabaya Kota Literasi. Sum-

berdaya yang memadai untuk men-

jalankan fungsi pelayanan perpusta- 
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kaan disiapkan. Adapun strategi yang 

dilakukan antara lain Power Strategy. 

Yakni, meliputi penguatan dasar hu-

kum. Secara prinsip, regulasi terkait 

budaya literasi sejatinya sudah ada. 

Tinggal pengaplikasian mendasar dan 

mendetail dari peraturan-peraturan 

yang mesti digalakkan. Regulasi yang 

dimaksud antara lain, Perda No.5 Ta-

hun 2009 tentang Penyelenggaraan 

dan Pengelolaan Perpustakaan dan 

Perwali No. 11 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penge 

lolaan Perpustakaan dan Penerapan 

6S. Yakni, meningkatkan kualitas dan 

kuantitas Sumber Daya Manusia 

melalui petugas teknis pengelola per-

pustakaan, membuat sistem kinerja 

berdasarkan Sistem ISO-9001:2000, 

penerapan struktur organisasi yang 

jelas, sinergi dengan para stake holder 

dan melengkapi sarana-prasarana. 
 

Strategi lainnya, Normatif Eduka 

tif. Yakni, dengan membuat MOU 

antara Badan Arsip dan Perpustakaan 

kota Surabaya dengan Dinas Pendidi-

kan Kota Surabaya. Berupa pembua-

tan surat edaran mengenai kuriku-lum 

wajib baca di perpustakaan pada 

Mapel Bahasa Indonesia (SE Nomor 

041/9589/436.6.4/2012). Juga, eksi 

bisi membaca 15 menit di jam ke-0 

kala sekolah yang dititahkan melalui 

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidi-kan 

nomor 421/3705/436.6.4/2014. 

Diadakan pula pendampingan perpus-

takaan sekolah, pembinaan, pelatihan 

serta pembekalan bagi pustakawan di 

sekolah, bantuan buku dan sarana 

 
perpustakaan, plus penyelenggaraan 

lomba perpustakaan sekolah. 
 

Tak ketinggalan, Persuasif Strate-

gi. Dijalankan dengan pembentukan 

tim Promosi dan Publikasi meliputi 

Tim Website, Tim Kegiatan dan Tim 

Buletin untuk membuat kegiatan-

kegiatan edutaiment. Misalnya, pem-

buatan antologi puisi Ibu, genit canda 

(gerakan membaca lima belas menit 

di beranda), gelar pustaka dan peng 

optimalan promosi publikasi melalui 

media sosial (website, facebook, fans 

page, path, instagram dan twitter). 

Semua strategi tersebut diperuntuk-

kan kepada tiga sasaran. Antara lain, 

keluarga, sekolah dan lingkungan. 

Tujuannya, budaya literasi mengakar 

kuat di relung hidup warga Surabaya. 

 

Solutif 
 

Gembar-gembor Surabaya Kota 

Literasi yang sudah di-back up 

regula-si dipastikan akan berjalan 

berkelan-jutan. Terlebih, manfaat 

solutif atau dampak positifnya sudah 

dapat diras-akan langsung oleh 

warga. Di tataran keluarga, misalnya. 
 

Kepedulian orang tua terhadap ke-

butuhan membaca terus meningkat. 

Mulai menjadi tren di masyarakat, 

orang tua membacakan anak-anaknya 

buku dongeng. Keluarga yang mengisi 

liburan dengan ke perpustakaan atau 

sentra buku sudah mulai menjadi pe-

mandangan lumrah. Sedangkan pa ra 

Ibu Rumah Tangga mulai gemar 

melirik bisnis Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang terinspirasi 
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 “ 

 
 
 

 

Diakui atau 

tidak, “keraku 

san” membaca 

membuat wa 

wasan sese 
orang luas ... 

“ 
 
tasi, sedangkan tahun 2015, 

terdapat 5.334 pelajar yang 

sanggup mengukir prestasi di 

tingkat nasional maupun 

internasional. 
 

Di ranah ekonomi, buda 

ya literasi yang makin ber 

kembang berdampak pada 

terjadinya peningkatan 
 
jumlah UMKM sebagai hasil 

pemanfa atan perpustakaan untuk 

mencari inspirasi sukses. Teknisnya, 

dengan membentuk kelompok-

kelompok em brio UMKM yang 

tersebar di Suraba ya. Salah satunya, 

“Kampung Kue” di Rungkut Lor. 
 

Di sisi lain, masyarakat semakin 

mudah diajak bergotong royong da-

lam berbagai hal. Karena, wawasan 

yang sudah luas hasil dari membaca. 

Tren hidup teratur, bersih, sehat, dan 

saling menolong terus berkembang 

pesat dan konsisten. (*) 
 

 

dari bacaan di perpustakaan. 
Sementara itu, sekolah makin per- 

caya diri untuk menjadikan perpusta-

kaan sebagai pusat kegiatan literasi. 

Di sana, pembelajaran literasi dilak-

sanakan. Yang menarik, siswa-siswi 

mulai menikmati kebiasaan mem-

baca. Di waktu senggang, mereka 

menikmati buku bacaan. Tak jarang, 

mereka membuat karya tulis yang ke-

mudian dipublikasikan. Di samping 

itu, data menunjukkan, peningkatan 

jumlah anak-anak berprestasi. Pada 

2012 terdapat 1.943 pelajar berpres 

 

1. Terbitnya serangkaian standar pe-

layanan: modul, buku panduan, dan lain 

sebagainya. Peluncuran buku Menuju 

Wujud Surabaya sebagai Kota Literasi dan 

Buku Transformasi Surabaya sebagai Kota 

Literasi 

2. Meningkatnya jumlah layanan baca 

dalam 8 tahun terakhir di Surabaya. Dari 

42 lokasi di tahun 2007, men-jadi 1.438 

di tahun 2015 

3. Meningkatnya jumlah pengunjung 

Taman Baca dalam 8 tahun terakhir. Di 

tahun 2007 hanya 142.450 orang, di 

tahun 2015 menjadi 18.457.177 orang. 

4. Meningkatnya minat budaya baca 

masyarakat di Kota Surabaya. Dari 

data penelitian, pada tahun 2010 

hanya 26 persen, sedangkan pada 

2015 menjadi 59.6 persen. 

 Output Program 
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