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PERKEMBANGAN teknologi 

komunikasi dan informasi di Surabaya 
berjalan pesat. Warga, khususnya para 
pemuda, di kota ini sudah akrab 
dengan segala hal berkenaan dengan 
dunia digital. Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya menganggap 
kondisi ini sebagai tantangan sekaligus 
peluang. Kelompok milenial yang 
nyaris selalu bersentuhan dengan 
dunia digital harus bisa menggunakan 
teknologi secara produktif. 

Sehingga, kemampuan mereka 
mengoperasikan aplikasi-aplikasi 
teknologi bisa bermanfaat bagi dirinya 
sendiri dan lingkungan. Mereka mesti 
bisa berkolaborasi agar potensi yang 
dimiliki dapat tergali secara optimal. 
Harapanya, mereka bisa menjadi 
wirausahawan atau entrepreneur 
berbasis dunia digital ataupun industri 
kreatif. 

Berangkat dari fakta di atas, Pemkot 
Surabaya menjalankan inovasi CAK 
eMUS sejak 2017 lalu, yang 
direncanakan sejak 2016.  

Melalui program ini, Co-Working Space 
bernama Koridor yang berlokasi di 
Jalan Tunjungan dibangun demi 
menciptakan ekosistem yang baik bagi 
para kreator, inovator, dan 
entrepreneur lokal agar dapat bersaing 
di level global.  

CAK eMUS menyediakan fasilitas 
internet lengkap, suasana nyaman, 
serta atmosfer kreatif yang kondusif. 
Para pemuda bisa bertukar pikiran, 
berkarya secara optimal dengan 
perangkat komputer dan akses internet 
yang sudah disiapkan.  

 

Beberapa ruangan juga dipakai untuk event pelatihan 
tentang teknologi digital, basecamp komunitas muda, serta 
pameran karya seni. Event, workshop, pelatihan, dan forum 
diskusi berskala regional, nasional, dan internasional, rutin 
dilaksanakan. 

CAK eMUS memberi kesempatan bagi para pemuda untuk 
mengembangkan potensi dalam bidang digital dan industri 
kreatif. Inovasi ini memberdayakan kaum milenial agar bisa 
menjadi entrepreneur.  

Yang pada gilirannya, sanggup menciptakan lapangan 
pekerjaan baru yang lebih luas. Sudah ada banyak hal yang 
dilakukan secara kolaboratif. Terdapat 77 bisnis rintisan 
(start up) yang komunitasnya berstatus residen. Sedangkan 
visitor (non-residen) yang datang rata-rata 253 orang per 
hari.  

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. 

Tempat ini memiliki fasilitas yang lengkap, suasana yang 
nyaman, dan akses informasi serta atmosfer kreatif yang 
kondusif. Para pemuda bisa bertukar pikiran, berkarya, dan 
mendapat pelatihan yang relevan.  

Sebelum adanya inovasi CAK eMUS, para pemuda biasanya 
berkolaborasi di co-working space milik swasta, atau tempat-
tempat publik yang dilengkapi dengan akses internet wifi.  

Dengan kata lain, pilihan public sehubungan tempat 
berkolaborasi masih terbatas. Setelah tempat ini diresmikan 
pada 10 November 2017, sebagian dari kaum muda itu 
mendapat alternative yang lebih menjanjikan.  

Konsepnya pun berbeda dengan konsep co-working space 
lainnya. Konsep atau karakterstik yang dimaksud antara lain, 
area co-working yang nyaman, bebas biaya, lokasinya 
strategis dan memungkinkan mereka mendapatkan partner 
kerja yang kompeten.  

Tempat ini menjadi jujukan favorit karena buka 24 jam non 
stop. Pengunjung harian rata-rata mencapai 253 orang.  

 

CAK eMUS 
CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya 

Tanggal 

pelaksanaan 

inovasi 

pelayanan publik 

01 Januari 2016 

 

Kategori inovasi 

pelayanan publik: 

Pertumbuhan 
Ekonomi dan 

Kesempatan 
Kerja 

 

Perwakilan Negara Kroasia didampingi 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat 
berkunjung ke tempat inovasi CAK eMUS  
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Selain menyediakan fasilitas yang representatif, 
CAK eMUS memberikan kelas-kelas pelatihan 
tentang dunia digital dan industri kreatif.  

Di samping itu, ada banyak event seperti 
seminar dan diskusi publik bertema serupa. 
Dengan demikian, para pemuda bisa mendapat 
inspirasi untuk mengoptimalkan teknologi buat 
meraih cita-cita.  

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. 

CAK eMUS (CAngKrukan entrepreneur MUda 
Surabaya) dapat diterapkan di daerah lain. 
Bertolak dari fakta bahwa kemajuan teknologi 
komunikasi dan informasi sudah merambah ke 
semua kawasan di tanah air.  

Sudah banyak Pemda, Pemkot, maupun DPRD 
dari daerah lain yang melakukan studi banding 
tentang program CAK eMUS.  

Mereka berasal dari pulau Jawa, Sulawesi, 
Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan lain 
sebagainya. Yang harus diperhatikan, tempat 
semacam ini harus bisa dipertahankan eksistensi 
atau “hidup”nya.  

Agar pembiayaan yang sudah dialokasikan bisa 
bermanfaat optimal. Salah satu yang bisa 
dilakukan adalah berkolaborasi dengan mitra 
atau jaringan yang kompeten untuk 
melaksanakan event atau bekerjasama. 

Di aspek sosial dan ekonomi, program ini sesuai 
dengan keinginan Pemkot yang ingin menaikkan 
harkat dan martabat masyarakat melalui 
peningkatan perekonomian. Pengetahuan pada 
dunia digital, diyakini bisa menjadi alternatif 
perluasan lapangan pekerjaan bagi generasi 
muda.  

Maka itu, masyarakat dan DPRD pasti akan ikut 
berupaya menjaga keberlanjutan inovasi ini. 
Pemahaman terhadap teknologi dan industri 
kreatif melalui event-event yang dilaksanakan 
selama ini bisa melahirkan lapangan kerja baru 
yang kompatibel dengan kondisi zaman.  

Para ahli di bidang start up memiliki posisi 
strategis demi keberlanjutan kota. Di aspek 
budaya, keberadaan Koridor Co-Working Space 
selaras dengan kultur dan atmosfer lingkungan 
yang ada di Surabaya.  

Masyarakat di sini suka cangkruk dan bertukar 
pikiran untuk melahirkan ide-ide segar serta 
mengeksekusinya. Inovasi ini menyiapkan ruang 
berkumpul dan berkolaborasi. 

Di aspek lingkungan, secara umum, para milenial 
memiliki kecenderungan untuk peduli pada 
lingkungan. Inovasi ini menjadi alternatif bagi 
para pemuda untuk berkomunitas, dan 
komunitas itu bias turut menyuarakan kepedulian 
pada lingkungan, antara lain melalui kampanye 
di media sosial melalui desain-desain yang 
menarik. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak hanya 
bertindak sebagai inisiator inovasi ini. Tiap 
waktu, Bu Risma berupaya melihat 
perkembangan program inovasi CAK eMUS. 

Kepala Bagian Humas selaku pemimpin di 
instansi yang menjadi leading sector sudah 
menyiapkan akses komunikasi dengan para 
petugas di lapangan, relawan dan mitra yang 
ada di sana.  

Jadi, bisa diketahui dengan sesegera mungkin 
apa saja hal-hal yang perlu dibenahi atau 
dikembangkan di tempat itu. Warga Surabaya 
dan DPRD diberi kesempatan untuk memberikan 
pendapat atau kritikan. Media Massa menjadi 
pihak eksternal Pemkot yang bertindak sebagai 
salah satu unsur kontrol sosial. 

Inovasi ini memunculkan kesadaran bagi warga 
untuk lebih peka dalam menyikapi era digital 
sekarang ini. Para pemuda membutuhkan 
keahlian khusus untuk bisa bersaing di dunia 
kerja. CAK eMUS merupakan langkah strategis 
Pemkot untuk menjawab tantangan zaman ini 
melalui pengadaan fasilitas yang memadai.  

Yang perlu diingat, semua fasilitas yang 
disiapkan, berasal dari pajak warga. Oleh sebab 
itu, tiap penerima manfaat (residen maupun 
visitor) harus ikut menjaga semua sarana yang 
ada. 

Sedangkan stake holder dari eksternal Pemkot 
mendapat pembelajaran, bahwa pengabdian 
masyarakat bisa berjalan menyenangkan dan 
dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Mereka bisa menjadi sponsor atau 
pemateri dalam event-event di sana. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN DADALI secara umum 

adalah meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat Kota Surabaya melalui 
Kampung ASI. Adapun tujuannya 
secara khusus adalah: 

1. Meningkatkan pengetahuan & 
keterampilan kelompok 
pendukung ASI dalam 
mendampingi ibu hamil, ibu 
menyusui dan keluarga tentang 
cara menyusui yang baik dan 
benar. 

2. Meningkatkan pengetahuan & 
keterampilan kelompok 
pendukung ASI dalam membantu 
ibu hamil, ibu menyusui dan 
keluarga jika ada permasalahan 
dalam menyusui bayinya. 

3. Meningkatkan cakupan pemberian 
ASI Eksklusif di wilayahnya. 

Dadali diharapkan dapat meningkatkan 
Pemberian ASI eksklusif pada bayi 
sehingga dapat menekan angka gizi 
buruk dan stunting. Angka Gizi Buruk 
dan Stunting kini menjadi indikator 
utama pembangunan kesehatan 
masyarakat di Indonesia.  

Bahwa perbaikan gizi merupakan 
konsep dasar pembangunan manusia 
di bidang kesehatan. Tanpa gizi yang 
cukup mustahil mewujudkan 
pembangunan manusia Indonesia yang 
seutuhnya. 

Dadali atau Kampung Peduli dan 
Dukung ASI Eksklusif adalah suatu 
wilayah di mana di dalamnya terdapat 
pemberdayaan masyarakat. 

 

DADALI 
Kampung Peduli dan Dukung ASI Eksklusif 

Yang terdiri dari para motivator ASI yang berasal dari kader & 
tokoh masyarakat lainnya bekerjasama dengan puskesmas, 
kecamatan, kelurahan, dan para konselor ASI melalui 
Kelompok Pendukung ASI (KP ASI). Mereka berkomitmen 
untuk membantu meningkatkan cakupan pemberian ASI 
Eksklusif dengan sasaran ibu hamil dan/atau ibu menyusui 
beserta keluarganya. 

Studi terkini yang diselenggarakan oleh Fonterra Brands 
Indonesia dan Anmum, mengungkapkan bahwa sistem 
pendukung (support systems) dari para ibu di Indonesia 
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang 
kesehatan ibu hamil dan menyusui, termasuk nutrisi yang 
dibutuhkan.  

Sehingga para ibu merasa kebutuhan mereka tidak dipahami 
dan dipenuhi oleh sistem pendukung mereka, seperti suami, 
orang tua atau mertua. Hal ini menyebabkan para ibu memiliki 
harapan yang lebih tinggi terhadap system pendukung 
mereka supaya lebih proaktif dalam mendukung menyusui. 

Inovasi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan/sarasehan dilakukan oleh 
motivator/kelompok pendukung ASI dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait 
seputar ASI dan menyusui dengan pemberian materi dan 
narasumber, berbagi pengalaman serta permasalahan 
yang dihadapi pada saat konseling/kunjungan rumah 
sehingga dapat menemukan solusi permasalahan yang 
dihadapi, monitoring dan evaluasi kegiatan 
konseling/kunjungan rumah sasaran. 

2. Kunjungan rumah sasaran oleh motivator ASI dalam 
rangka pendampingan dan konseling kepada sasaran 
yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, keluarga dan 
masyarakat sekitar. 

Kegiatan Kampung ASI lebih diarahkan pada pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan untuk membantu permasalahan 
terkait ASI & menyusui yang dialami oleh masyarakat dengan 
sasaran ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, dan masyarakat 
sekitar.  

 

Tanggal 

pelaksanaan 

inovasi 

pelayanan publik: 

12 Maret 2014 

 

Kategori inovasi 

pelayanan publik: 

Kesehatan 

 

Kampung Peduli dan Dukung ASI Eksklusif di 
Wonokromo kerap diliput media massa karena 
memiliki sisi humanis dan terus berinovasi  
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Atas motivasi ini maka masyarakat Kota 
Surabaya berinisiatif membentuk Dadali yang 
berawal dari Komunitas Peduli ASI (KP ASI) 
sejak tahun 2014. 

Kegiatan Kampung ASI yang dilaksanakan lebih 
mengarah pada pemberdayaan 
masyarakatdalam rangka membantu 
permasalahan terkait ASI & Menyusui yang di 
alami oleh masyarakat dengan sasaran ibu 
hamil, ibu menyusui, keluarga dan masyarakat 
sekitar ini tidak menutup kemungkinan juga 
dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain 
dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan 
kondisi daerah masing-masing. 

Kegiatan Kampung ASI tak lepas dari 
pembinaan petugas kesehatan khususnya 
Konselor ASI. Pendukung ASI (KP- ASI) terdiri 
dari Kader & Tokoh Masyarakat yang ditunjuk 
sebagai Motivator ASI, bersama dengan 
pemangku wilayah setempat diberikan 
pengetahuan dan keterampilan terkait ASI & 
menyusui dalam rangka mendukung 
peningkatan pemberian ASI Eksklusif.  

Penggalangan Komitmen Pembentukan 
Kelompok Pendukung ASI (KP ASI) dan 
Kampung ASI atau Dadali dilaksanakan dengan 
penandatangan komitmen bersama untuk 
membentuk Kampung ASI di mana pun juga 
dihadiri oleh Kepala Puskesmas dan lintas 
sektor seperti Lurah, Ketua TP-PKK Kelurahan, 
dan Camat setempat. Kampung ASI yang telah 
terbentuk mulai tahun 2016 dari sejumlah 20 
lokasi, kini telah menjadi 100 lokasi di Tahun 
2019. 

Kegiatan Kampung ASI selain untuk 
meningkatkan capaian ASI Eksklusif, 
diharapkan juga dapat menurunkan angka gizi 
buruk dan stunting di Kota Surabaya. 

 

 

 

 

Peran pemangku wilayah sangat penting dalam 
pelaksanaan kegiatan Kampung ASI atau 
Dadali. Penggalangan komitmen yang dilakukan 
dengan penandatanganan komitmen visi dan 
misi peningkatan pemberian ASI Eksklusif 
dilakukan antara petugas kesehatan, motivator 
ASI, dan pemangku wilayah setempat mulai dari 
RT, RW, Kelurahan, Kecamatan beserta lintas 
sektor terkait.  

Begitu pula dukungan dari Pemerintah Kota 
dalam penganggaran kegiatan Kampung ASI di 
Kota Surabaya diperlukan untuk mencapai 
keberhasilan tujuan. 

Tujuan yang telah dicapai pada kegiatan 
Kampung ASI dalam upaya peningkatan 
capaian ASI Eksklusif, penurunan angka gizi 
buruk dan stunting balita di Kota Surabaya, telah 
menunjukkan angka keberhasilan. Selain itu, 
inovasi Dadali atau Kampung ASI juga 
meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga 
mengenai ASI Eksklusif serta cara menyusui 
yang baik dan benar.  

Kampung ASI meningkatkan skill motivator ASI 
dalam memberikan penyuluhan dan konseling 
dalam menangani permasalahan dalam 
menyusui bayinya. (*) 

Berikut tren capaian indikator-indikator program 
Dadali di Kota Surabaya 

Tahun 2015 
  

2016 2017  2018 

Capaian 
ASI 
Eksklusif 

65% 65.1% 71.53% 71.52% 

Prevalensi 
Balita Gizi 
Buruk 

0.16% 
  

0.159% 0.154% 0.14% 

Prevalensi 
Balita 
Stunting 

- 17.4% 10.78% 8.92% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan DILS (Digital Integrated Library 

System) adalah mengintegrasikan sumber-
sumber informasi yang dimiliki oleh Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah 
Kota Surabaya agar dapat diakses secara 
luas dan gratis oleh masyarakat.  

Sumber informasi yang tersedia pada DILS 
berasal dari Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan baik berupa koleksi fisik maupun 
digital, serta katalog perpustakaan dan 
repository milik perguruan tinggi mitra Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan.  

Selain itu, terdapat video referensi sebagai 
penunjang informasi. Dengan demikian, 
akses informasi masyarat tidak hanya 
terbatas hanya koleksi perpustakaan umum 
kota, namun dapat menjadi lebih luas melalui 
DILS. DILS dapat diakses di 
http://dispusip.surabaya.go.id/dils/ 

Dalam mendukung program surabaya 
literasi, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil 
langkah konkrit dengan menyediakan 
layanan perpustakaan yang tersebar di 
seluruh Kota Surabaya.  

Di mana perpustakaan ini merupakan tempat 
pembelajaran dan pusat edukasi (centre of 
education) bagi masyarakat Surabaya dan 
menjadi tempat pembelajaran seumur hidup 
(long life learning).  

 

 

DILS 

Digital Integrated Library System 
 

Perpustakaan sebagai pusat edukasi masyarakat. Sementara 
DILS berperan serta menyediakan sumber-sumber informasi bagi 
masyarakat dan mendukung tersedianya referensi yang luas untuk 
menunjang peningkatan pendidikan masyarakat. 

Belum adanya media pencarian informasi berupa katalog 
perpustakaan terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat 
secara online menyebabkan sulitnya masyarakat surabaya untuk 
mendapatkan informasi yang mereka cari. 

Sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang mereka cari 
masyarakat langsung mendatangi perpustakaan/taman baca yang 
lokasinya kemungkinan jauh dari tempat tinggal mereka, padahal 
informasi yang mereka cari belum tentu tersedia pada 
perpustakaan yang dituju.  

Hal ini dirasa tidak efektif dalam pelayanan perpustakaan. Pada 
koleksi selain buku yang berbentuk fisik, seperti koleksi e-book 
tidak dapat diakses secara online oleh masyarakat. 

Kemudian pada beberapa perpustakaan perguruan tinggi tertentu 
tidak adanya akses untuk melihat katalog buku maupun 
repositorinya, padahal kemungkinan besar masyarakat yang 
bukan civitas academica perguruan tinggi tersebut membutuhkan 
informasi yang mana informasi yang mereka cari ada pada 
perguruan tinggi tersebut. Masyarakat sehingga tidak perlu jauh-
jauh mendatangi perpustakaan lain. 

DILS merupakan inovasi yang original karena inovasi seperti ini 

muncul dari gagasan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota 

Surabaya dan mungkin belum dilaksanakan oleh kota/kabupaten 

lain yang di mana konsep inovasi ini menggandengkan antara 

perpustakaan pemerintah dan perpustakaan perguruan tinggi 

untuk sama sama bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat Surabaya.  

 

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik: 02 Januari 2017. Kategori inovasi pelayanan publik: Pendidikan 

 

Tampilan tautan DILS   
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Selain itu tidak hanya menyediakan berupa 
katalog, DILS juga mneyediakan informasi 
penunjang yang langsung dapat diakses secara 
gratis oleh masyarkat.  

Bahkan di kemudian hari DILS akan menjadi 
wadah bagi masyarakat kota Surabaya yang 
produktif menulis agar hasil karyanya dapat 
bermanfaat bagi orang lain. 

DILS pernah di presentasikan pada acara 
Kongres XIV Ikatan Pustakawan Indonesia Dan 
Seminar Ilmiah Tahun 2018 di Hotel Bumi 
Surabaya yang dihadiri oleh ratusan 
pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Selain itu ada pula beberapa instansi lain seperti 
DPRD Kota Mataram, Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kota Denpasar, dll berkunjung ke 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 
Surabaya untuk melakukan studi banding 
tentang pengelolaan sistem perpustakaan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya.  

Inovasi ini sangat mungkin direplikasi oleh 
Pemerintah daerah lain. Sebab, terobosan 
pelayanan perpustakaan berbasis digital yang 
memudahkan pengguna mengakses informasi 
baik melalui fisik maupun berformat digital dari 
berbagai sumber 

Sumber daya yang dibutuhkan dalam 
pembuatan sistem DILS meliputi sumber daya 
manusia yakni tim pembuat DILS, sumber daya 
peralatan yang meliputi komputer beserta 
fasilitas internet , dan sumber daya biaya / 
keuangan dalam pembuatan sistem yang 
seluruhnya dibebankan kepada APBD Kota 
Surabaya.  

Inovasi ini memiliki dukungan keuangan atau 
anggaran yang stabil karena merupakan bagian 
dari kegiatan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan. terlebih baik Walikota maupun 
DPRD gencar meningkatkan reformasi birokrasi 
dan pelayanan berbasis teknologi informasi. 

Tujuannya adalah memudahkan semua tahap 
pelayanan kepada masyarakat. Jadi di aspek 
peraturan maupun kelembagaan, inovasi ini 
juga mendapat dukungan yang penuh dari 
semua pihak. 

DILS akan terus dilakukan pengembangan 
dalam perluasan fasilitas yang mampu 
mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. 
Hal ini dilakukan agar DILS lebih baik dan lebih 
maksimal lagi penggunaanya.  

Untuk selanjutnya, DILS akan menghimpun dan 
mempublikasikan karya-karya tulisan 
masyarakat Surabaya. 

Dengan demikian DILS akan mampu mewadahi 
masyarakat yang memiliki kreatifitas dan 
kemampuan literasi yang baik.  

Dengan adanya DILS, diharapkan masyarakat 
akan terpacu untuk menjadi lebih produktif dan 
sebagai ajang melatih kemampuan masyarakat 
agar lebih aktif menulis.  

Selain itu cukup banyak tersedia koleksi yang 
dapat dimanfaatkan masyarakat untuk 
mengembangkan UMKM nya akan sangat 
membantu para pelaku UMKM untuk 
memperluas infromasinya dan kemungkinan 
akan dapat meningkatkan ekonominya.  

Sampai saat ini DILS terus dilakukan 
pengembangan dikarenakan kebutuhan 
informasi masyarakat yang semakin hari 
semakin berkembang. Pada DILS, 
pengembangan-pengembangan lain sangat 
dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan 
perkembangan jaman. 

Pelaksanaan sistem ini dipantau langsung oleh 
Walikota, Kepala Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan, dan tim pelaksana. Evaluasi 
dilakukan langsung oleh Kepala Dinas dan 
dilakukan secara berkala sebulan sekali pada 
akhir bulan. Evaluasi dilakukan dengan cara 
melakukan pertemuan dengan petugas 
perpustakaan, koordinator, tim pembuat sistem, 
serta Kepala Dinas. 

DILS yang diluncurkan oleh Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan merupakan 
inovasi yang menunjang pelayanan prima 
perpustakaan.  

Dengan diluncurkanya inovasi ini warga 
Surabaya tentunya bisa lebih mudah 
mengakses kebutuhan informasinya. Informasi 
yang disediakanpun akan sangat membantu 
pengguna ketika mencari sumber informasi 
dicari ada di perpustakaan.  

Karena fungsi dari DILS yaitu mengintegrasikan 
koleksi yg dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan baik di Perpustakaan rungkut, 
Perpustakaan Balai Pemuda, TBM maupun 
Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. DILS akan 
terus dikembangkan lagi sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, hal tersebut dilakukan 
supaya masyarakat/pengguna lebih mudah 
dalam melakukan pencarian informasi. (*) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURABAYA memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang relatif tinggi. 
Selain itu, kota ini juga menjadi magnet 
bagi warga dari daerah lain yang 
mempunyai mata pencaharian di sini. 

Oleh karena itu, jumlah warga di siang 
hari mencapai lima juta jiwa, 
sedangkan di malam hari mencapai 
tiga juta jiwa.  

Dengan asumsi, pada siang hari, 
banyak penduduk dari daerah lain 
yang ke Surabaya untuk bekerja. 
Implikasinya, jumlah kendaraan yang 
berlalu-lalang di kota ini tergolong 
banyak, sehingga potensi kemacetan 
lalu lintas selalu ada.  

Sejumlah masalah lain seperti 
pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan 
selalu mengancam. Apalagi, tingkat 
pelayanan angkutan umum masih 
rendah, diperparah dengan minimnya 
informasi kondisi lalu lintas secara 
realtime.  

Bertolak dari fakta di atas, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya menginisiasi 
Surabaya Intelligent Transport System 
(SITS).  

Tujuannya, meningkatkan keselamatan 
berlalu lintas dengan penganturan 
lampu lalu lintas berbasis aplikasi 
teknologi informasi dan memberikan 
gambaran alternatif jalur terbaik bagi 
warga melalui laporan kamera CCTV 
realtime yang dapat diakses 24 jam.  

 

SITS 
Surabaya Intelligent Transport System 

 

SITS berperan penting dalam upaya mengatasi kepadatan 
lalu lintas di Surabaya melalui Sistem Adaptive Traffic 
Control System yang digunakan. 

Sistem ini digunakan untuk membantu mengurai kepadatan 
lalu lintas yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang 
tinggi, lalu lintas terhambat disebabkan ada kendaraan yang 
mogok, hambatan dari genangan air ketika hujan, ataupun 
untuk membantu kelancaran mobilitas kendaraan  

SITS memberi peluang bagi pengendara untuk mencari jalur 
alternatif untuk melintas. Pasalnya, inovasi ini dilengkapi 
CCTV realtime pada jalur-jalur protokol dan arteri yang bisa 
diakses 24 jam. Para pengendara bisa melihat kepadatan 
lalu lintas di titik-titik yang ingin dilewati, dan apabila jalur 
tersebut terlalu padat, pengendara bisa mencari jalur lain. 

Juga, meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan cara 
mengoptimalkan waktu siklus lampu lalu lintas. Inovasi ini 
juga menjaga kelestarian lingkungan karena mengurangi 
polusi kendaraan akibat antrian kendaraan.  

SITS (Surabaya Intelligent Transport System) di Kota 
Surabaya sangat diperlukan dalam menangani masalah 
transportasi yang ada. Khususnya, transportasi darat yang 
meliputi kecelakaan lalu-lintas, kemacetan, dan pencemaran 
lingkungan akibat polusi udara oleh kendaraan.  

Jumlah kendaraan yang melintas di jalanan Surabaya 
tergolong banyak yang semuanya menghasilkan gas buang. 
Kepadatan lalu lintas menjadi masalah tersendiri bagi kota 
ini. Maka itu, perlu terobosan di segala bidang untuk 
membentengi kota dari pencemaran udara. Selain menanam 
pohon, penanganan lalu lintas menjadi perhatian di kota ini. 

Inovasi ini merupakan peningkatan sistem ATCS 
sebelumnya yang merupakan hibah dari Spanyol Tahun 
1992-1994. Sistem ATCS lama ini antar simpang tidak saling 
berkoordinasi dan bersifat independen. 

 

 

 

 

Tanggal pelaksanaan inovasi 
pelayanan publik 03 Januari 2011, 
Kategori inovasi pelayanan publik 

Perlindungan dan Pelestarian 
Lingkungan Hidup 

 

Walikota Tri Rismaharini bersama kepolisian 
dan pihak-pihak lain  yang berkunjung ke ruang 

pantau SITS   



SITS 
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ATCS saat ini jauh lebih baik karena mengalami 
perkembangan baik dari aspek kualitas teknologi 
maupun kuantitas, karena hingga 2019 ini, 
semua titik persimpangan berlampu lalu lintas 
sudah terjangkau dengan teknologi ini.  

ATCS juga sudah dilengkapi CCTV yang bisa 
menjadi piranti pengawas realtime dan aplikasi 
terintegrasi antar semua titik persimpangan lalu 
lintas. Sistem ini sudah memiliki sensor yang di 
pasang di palang pintu perlintasan kereta api 
sehingga memudahkan penyesuaian lampu 
lintas di sekitar perlintasan itu. 

Pemkot sudah memiliki aplikasi pendukung e-
Tilang, sehingga dari CCTV, dapat terlihat nomor 
plat kendaraan yang melanggar lalu lintas. 
Pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak 
kepolisian, dan untuk pelaksanaan e-Tilang, 
masih menunggu Juknis dari Mabes Polri. 

SITS memiliki potensi untuk dapat diterapkan di 
Daerah lain. Khususnya, di daerah yang 
mengalami persoalan di bidang transportasi, 
karena kepadatan lalu lintas.  

Selama ini, terdapat banyak kunjungan dari 
Pemerintah Daerah maupun DPRD dari kawasan 
lain yang melakukan studi banding di Surabaya. 
Mereka melakukan diskusi secara mendetail 
dengan pihak Dinas Perhubungan Pemkot 
Surabaya. Dinas Perhubungan memberikan 
gambaran tentang perencanaan dan 
perancangan SITS di kawasan-kawasan mereka. 

Pembiayaannya dari anggaran daerah. SDM 
didukung empat tim Dishub, yakni, tim operator 
(operasional pantauan lalu lintas), tim CCTV 
(teknis lapangan perbaikan dan perawatan), tim 
traffic (teknis perbaikan dan perawatan lampu 
lalu lintas), dan tim jaringan (teknis perbaikan 
dan perawatan ruang server).  

Langkah yang dilakukan yaitu membuat SOP 
serta disiplin melaksanakannya. Inovasi ini akan 
terus berlanjut, mengingat sejak 2011 program 
berjalan dan didukung semua pihak. Ke depan, 
sensor tak hanya di taruh di palang pintu kereta 
api, namun juga di angkutan umum bus Suro 
Boyo, ambulan, dan mobil Damkar, sehingga 
memudahkan kendaraan darurat itu saat 
melintasi lampu merah. 

Sistem ini tidak hanya sebagai pusat monitoring, 
namun memiliki kemampuan untuk melakukan 
langkah antisipatif dan reaktif terhadap kondisi 
lalu lintas di lapangan. Pengelolaan traffic 
management dengan peralatan yang lebih 
modern ini juga perlu didukung sumber daya 
manusia yang berkualitas, sehingga pelayanan 
bagi warga dapat berjalan dengan baik selama 
24 jam. Artinya, di aspek sosial masyarakat 
merasa nyaman dengan inovasi ini. Melalui 
sistem ini, transportasi menjadi lancar, sehingga 

memiliki hubungan terhadap efisiensi dan 
efektifitas waktu. Kondisi ini dipastikan 
mendukung aspek ekonomi. 

Sebelum ada SITS, selalu terjadi keruwetan di 
persimpangan yang beririsan dengan palang 
pintu kereta api. Setelah ada SITS, terdapat 
sensor yang bisa diintegrasikan dengan palang 
pintu kereta api, arus lalu lintas yang searah 
dengan pergerakan kereta mendapat “green 
wave”. Selain itu, antar simpang bisa 
diintegrasikan, sehingga bisa terjadi “green 
wave” dalam satu jalur kawasan tertentu. 

Dengan adanya “green wave”, waktu tempuh 
kendaraan akan berkurang disebabkan 
kendaraan akan melaju terus dalam batas durasi 
hijau tertentu. Keuntungan lainnya kecepatan 
rata-rata kendaraan meningkat.  

Inovasi ini turut mengurai kepadatan lalu lintas 
yang berarti ikut mencegah makin banyaknya 
polusi akibat gas buang yang menumpuk di 
antrian persimpangan lampu lalu lintas. Artinya, 
dari perspektif lingkungan, inovasi ini punya 
sumbangsih dan perlu terus dipertahankan. 

Evaluasi demi Kemajuan 

Evaluasi terhadap manajemen dan pengaturan 
lalu lintas pada tiap-tiap persimpangan dilakukan 
di internal tim traffic serta tim operator. Apa yang 
dilakukan di lapangan langsung ditinjau efek 
positifnya pada pengguna jalan selaku target 
atau kelompok sasaran. Dinas Perhubungan siap 
menerima kritik maupun saran langsung dari 
warga, DPRD, dan pihak eksternal lain demi 
kemajuan SITS. 

Evaluasi dan pengawasan tata kelola dilakukan 
secara berjenjang. Para petugas lapangan 
dipantau oleh Kasi maupun Kabid yang 
menangani SITS. Kepala Dinas Perhubungan 
terus memantau secara berkala. Wali Kota 
Surabaya menerima laporan pengaplikasian dan 
perkembangan inovasi ini dari Kepala Dinas 
Perhubungan. 

Indikator yang digunakan untuk evaluasi antara 
lain rencana penambahan piranti SITS di semua 
perlintasan di Surabaya. Sebab, semakin banyak 
dan menyentuh seluruh sudut kota, semakin baik 
bagi tata kelola transportasi.  

Evaluasi juga dilakukan berdasarkan jumlah 
pengakses CCTV realtime, karena ini 
berhubungan dengan seberapa kuat pelayanan 
ini menyentuh masyarakat secara langsung. 

Pembelajaran yang bisa dipetik dari inovasi ini 
adalah pentingnya memaksimalkan peran 
teknologi informasi di era kekinian. Pemanfaatan 
teknologi terbukti memberikan dampak positif di 
masyarakat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBAGAIMANA kota-kota 

besar yang lain, Surabaya mengalami 
persoalaan pemerataan kesejahteraan 
sosial. Untuk memecahkan problem 
itu, dibutuhkan pemberdayaan 
masyarakat untuk memupuk 
kebersamaan. Harapannya, kepedulian 
warga terus terasah sehingga mereka 
bergotong-royong untuk membantu 
penduduk di sekitar yang kurang 
mampu.  

Sejak 2014 (perencanaan sejak 2012), 
Dinas Sosial mencetuskan program 
inovasi permakanan yang bertujuan 
menggerakkan masyarakat untuk 
peduli pada warga ekonomi lemah 
yang ada di lingkungannya. 

Program ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar berupa makanan bagi 
fakir miskin dan/atau terlantar di Kota 
Surabaya melalui sekali tiap hari. 

Di samping itu, kegiatan ini bertujuan 
mengerahkan partisipasi masyarakat 
umum mulai dari pengelola panti 
asuhan, karang werdha, serta IPSM 
(Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat). 

Elemen masyarakat yang dimaksud 
menjadi penyedia dan penyalur 
makanan. Melalui program ini, jiwa 
kesetiakawanan sosial bangkit dan 
terimplementasikan secara tepat. 

Roda perekonomian masyarakat yang 
menjadi pengelola permakanan pun 
ikut berputar. Artinya, program ini 
memiliki nilai ekonomis bagi mereka. 
Masyarakat miskin dan ekonomi lemah 
merasa sangat terbantu dengan 
program ini.  

 

Sebagai contoh, Ibu Mardia, warga lansia dari Peneleh 
Genteng yang termasuk penerima bantuan makanan. Dia 
menuturkan, apa yang diterimanya bisa meringankan beban 
hidup sehari-hari. “Makanan yang saya dapatkan enak dan 
bergizi,” urai dia. 

Surabaya adalah salah satu kota metropolitan yang sedang 
menghadapi persoalan berupa tingginya level individualitas 
antar warga. Kesibukan sehari-hari tiap anggota masyarakat 
berpotensi membuat kepedulian terhadap tetangga semakin 
menurun.  

Padahal, di kota ini, masih ada penduduk yang belum 
memiliki pekerjaan atau berasal dari ekonomi lemah. Mereka 
yang belum terpenuhi standar kebutuhan makanannya pun 
tidak sedikit jumlahnya. Program inovasi permakanan hadir 
untuk menjawab permasalahan itu. Melalui mekanisme 
pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, program ini 
ikut memutar roda perekonomian, dan memberi kesempatan 
bagi mereka yang kurang mampu untuk dapat menimati 
makanan bergizi. 

Manfaat bagi masyarakat umum adalah mengasah 
kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Manfaat bagi 
masyarakat penerima bantuan adalah mendapat asupan 
makanan tiap hari. Gizi dan nutrisinya juga terjaga karena 
dipantau langsung oleh Dinas Kesehatan. Tak sampai di situ 
saja, data mereka sudah dikantongi Pemkot, Sehingga 
mereka juga berhak mendapatkan intervensi ekonomi, 
sosial, pendidikan, dan kesehatan dari program Pemkot yang 
lain.  

Manfaat bagi kelompok penyedia makanan adalah adanya 
pemasukan tambahan ke kas mereka. Yang kemudian bisa 
digunakan untuk menyejahterakan para anggota dan 
melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak lebih 
luas. Manfaat bagi masyarakat dari ekonomi lemah yang 
sejak 2016 diperbantukan sebagai petugas kirim juga besar. 
Mereka mendapat alternative penghasilan yang bisa 
membantu ekonomi rumah tangga. Mereka juga mendapat 
ruang untuk mengabdi pada lingkungan sekitarnya.  

 

 

ISOK MANGAN 
Inovasi Pemberian Makanan Harian untuk Warga Miskin dan Terlantar, 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Permakanan 

 Tanggal pelaksanaan 
inovasi pelayanan publik 
2 Januari 2012 
 
Kategori inovasi 
pelayanan publik 
Pemberdayaan 
masyarakat 
 

Para penyalur makanan 
harian bersama 

penerima manfaat. 



ISOK MANGAN 
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Manfaat bagi Pemkot adalah terwujudnya 
program yang aplikatif di masyarakat. Program 
ini bisa bertahan sejak 2014 dan akan 
berlangsung sampai tahun-tahun yang akan 
datang karena dianggap memiliki manfaat besar. 
Melalui inovasi ini, Pemkot bisa mewujudkan 
masyarakat yang bebas kelaparan, membuka 
lapangan pekerjaan, dan kehidupan warga yang 
saling peduli.  

Kepercayaan DPRD Surabaya dan warga 
Surabaya pada pelayanan publik makin tinggi. 
Sebab, Pemkot terbukti selalu hadir sebagai 
pemberi solusi dalam segala permasalahan 
masyarakat, termasuk soal pencegahan 
kelaparan dan kemiskinan. 

Pemberian makanan harian secara teratur ini 
sudah dilakukan sejak 2014. Tiap tahun, tak 
kurang dari 23 ribu orang yang menerima 
santunan ini. Makanan yang diberikan sudah 
melalui standar Dinas Kesehatan. Yakni, nasi, 
lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral.  

Dalam inovasi ini, terdapat pemberdayaan 
masyarakat di bidang ekonomi. Sebab, pengirim 
makanan diserahkan pada warga setempat. 
Mereka dapat honor untuk itu. Pengelolaan 
permakanan dilakukan oleh kelompok-kelompok 
masyarakat seperti Panti Werdha, Ikatan Pekerja 
Sosial Masyarakat, dan Pengelola Panti Asuhan. 

Inovasi ini memiliki rantai manfaat yang bisa 
dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hasilnya, 
makin merekatkan kebersamaan dan 
menanamkan jiwa sosial, juga menggerakkan 
ekonomi kerakyatan. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini adalah 

inisiator dari inovasi ini. Dia melihat bahwa 

persoalan di sebuah kota besar ada banyak 

jenisnya. Termasuk, soal masyarakat miskin 

yang mesti diberi perhatian dari segala aspek. 

Baik di aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

dan kesejahteraan sosial. Ada banyak program 

yang digagas Bu Risma untuk menyelesaikan 

masalah-masalah menyangkut masyarakat 

miskin atau ekonomi lemah. 

Untuk menyelesaikan problem yang 

berhubungan dengan gizi masyarakat miskin 

sekaligus memberdayakan perekonomian 

masyarakat di Surabaya, Bu Risma tergerak 

untuk memberi makanan gratis harian pada 

masyarakat miskin, sekaligus menjadikan 

kelompok masyarakat di sekitar mereka untuk 

menjadi pengelola permakanan yang dimaksud. 

Secara umum, program ini bisa direplikasi oleh 
Pemerintah Daerah lain. Asalkan, ada kemauan 
yang kuat untuk secara konsisten menjalankan 

program ini. Jumlah anggaran yang dipakai 
untuk program serupa bisa disesuaikan dengan 
APBD daerah masing-masing. Sejauh ini, sudah 
ada banyak Pemda maupun DPRD dari kawasan 
lain yang datang ke Dinsos untuk melakukan 
studi banding. Mereka juga melihat dan 
memelajari secara detail program ini. Dinsos 
Surabaya selalu terbuka untuk membagi 
wawasan dan pengalaman pada pihak manapun 
demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. 

Sumber daya manusia yang bertugas untuk 
menjalankan inovasi ini berasal dari internal 
Dinas Sosial. Juga melibatkan kelompok-
kelompok masyarakat seperti Ikatan Pekerja 
Sosial Masyarakat (IPSM), Karang Werdha, dan 
pengelola panti asuhan. Sumber dana berasal 
dari APBD.  

Tahun 2014, penerima manfaat 23.219 orang. 
Penyedia makanan atau masyarakat yang 
diberdayakan berjumlah 445 kelompok. Tahun 
2015, penerima manfaat 24.947 orang. Penyedia 
makanan 433 kelompok. Tahun 2016, penerima 
manfaat 25.478 orang. Penyedia makanan 425 
kelompok. Tahun 2017, penerima manfaat 
25.452 orang. Penyedia makanan 413 kelompok. 
Tahun 2018, penerima manfaat 28.490 orang. 
Penyedia makanan 406 kelompok.  

Sejak 2016 sampai 2018, ada petugas 
pengantar sekitar 361 orang. Program ini sudah 
berjalan sejak 2014, setelah digagas pada 2012. 
Artinya, sudah enam tahun Surabaya 
menggelontorkan APBD untuk inovasi pelayanan 
publik ini. Tiap proses penganggaran yang 
dilakukan antara Pemkot dan DPRD Surabaya, 
program ini menjadi salah satu prioritas. Dengan 
nilai anggaran sekitar Rp 100 miliar setiap tahun. 

Program ini terus dilanjutkan karena dianggap 
cocok dan bermanfaat menyelesaikan persoalan 
gizi lansia, anak yatim/piatu, dan difabel 
miskin/terlantar serta memacu kepedulian 
masyarakat dengan perspektif pemberdayaan 
ekonomi.  

Fakta di atas memerlihatkan bahwa di waktu-
waktu yang akan  datang, inovasi tetap akan 
mendapat perhatian di aspek sosial, ekonomi, 
dan lingkungan masyarakat. 

Pembelajaran dari inovasi ini adalah tentang 
pentingnya kepedulian antar sesama. Dengan 
kepedulian itu, masyarakat bisa menjadi lebih 
sehat dan berdaya. Pembelajaran lainnya adalah 
soal sinergitas antara elemen masyarakat. 
Sinergi antara kelompok masyarakat (Karang 
Werdha, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 
(IPMS), dan Panti Asuhan), Akademi Gizi Negeri 
Surabaya, bersama Pemkot telah berhasil 
menjalankan program aplikatif yang menyentuh 
warga secara langsung. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH Kota Surabaya 

saat ini membutuhkan Aparatur (ASN) 
yang profesional dan berkualitas, 
memiliki integritas, kompetensi tinggi, 
kompetitif, memiliki budaya kerja dan 
inovatif dalam menjalankan perannya. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pendidikan dan pengembangan 
kompetensi secara terus menerus, 
yang salah satunya, melalui Pendidikan 
dan Pelatihan (Diklat). 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap 
ASN memiliki hak untuk mendapat 
pengembangan kompetensi minimal 20 
Jam Pelajaran (JP) dalam 1 Tahun.  

Sementara itu, kesempatan ASN 
Pemerintah Kota Surabaya untuk 
mendapatkan pengembangan 
kompetensi masih belum memadai. 
Banyaknya beban tugas dan pekerjaan, 
serta waktu yang terbatas membuat 
mereka sulit untuk bisa mengikuti 
pendidikan dan pelatihan. 

Dari sisi penyelenggara Diklat sendiri 
(BKS), terdapat kendala antara lain, 
terbatasnya biaya/anggaran, 
terbatasnya tenaga kediklatan, 
terbatasnya tenaga pengajar, serta 
terbatasnya ruang kelas. Keterbatasan 
tersebutmelahirkan problem berupa 
kurang maksimalnya penyelenggaraan 
Diklat.  

Diklat yang dilaksanakan selama ini 
belum dapat menjangkau seluruh 
lapisan ASN, dari level paling atas 
sampai ke level paling bawah.  

 

Bertolak dari masalah di atas, muncul gagasan mengenai e-
Learning. e-Learning diharapkan menjadi solusi bagi ASN 
Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapat pengembangkan 
kompetensinya, mendapat tambahan ilmu pengetahuan atau 
mengupdate informasi-informasi terbaru terkait tugas dan 
fungsinya. Melalui e-Learning, setiap ASN dapat mengikuti 
diklat di mana saja dan kapan saja, menyesuaikan dengan 
kelonggaran waktu masing-masing. 

e-Learning atau sistem belajar online memang sudah populer 
dikalangan lembaga Perguruan Tinggi atau lembaga BUMN. 
Tetapi, belum banyak dilakukan oleh instansi Pemerintah, 
baik pusat maupun daerah.  

Pada level Instansi Pemerintah Pusat, beberapa instansi yang 
sudah aktif mengembangkan adalah Lembaga Administrasi 
Negara (LAN), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
sedangkan pada level Instansi Pemerintah Daerah, PBSDM 
Provinsi Jawa Timur, bahkan baru mendesain aplikasi e-
Learning dan belum bisa dilaksanakan.  

e-Learning Kota Surabaya sudah berhasil diciptakan dan 
terlaksana sejak Desember 2017. Dalam kurun waktu 1(satu) 
tahun e-Learning sudah memilki 6 materi diklat dan diikuti 
lebih dari 200 ASN. 

 

 

E-LEARNING 

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik 

01 Desember 2017 

 

Kategori inovasi pelayanan publik 

Tata kelola Pemerintahan 

 

Tampilan laman e-Learning 



E-LEARNING 
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e-Learning Kota Surabaya terinspirasi dari 
beberapa aplikasi e-Learning yang dimiliki oleh 
instansi swasta (BUMN) dan Perguruan Tinngi. 
Pada e-Learning Kota Surabaya, baik fitur, menu 
dan materi-materi diklat disesuai dengan 
kebutuhan pegawai (ASN) di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya.  

e-Learning Kota Surabaya mungkin juga sedikit 
berbeda dengan e-Learning instansi lain, yaitu 
pada saat tahap Post Test. Di mana pada tahap 
Post Test, ASN (Pegawai) peserta e-Learning 
harus hadir dan mengerjakan tes di kantor Badan 
Kepegawaian dan Diklat, dengan terlebih dahulu 
mendapatkan TOKEN.  

Setelah selesai ujian, Nilai Tes langsung dapat 
diketahui dan apabila lulus, sertifikat e-Learning 
dapat langsung dicetak dan dibawa pulang. 

Sehubungan dengan e-Learning ini, Badan 
Kepegawaian dan Diklat sering menjadi tujuan 
Studi Banding, Benchmarking atau Orientasi 
Lapangan oleh instansi daerah lain, baik di 
wilayah pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. 
Tujuan kunjungan adalah ingin belajar bagaimana 
melakukan tata kelola pemerintahan dan 
administrasi kepegawaian yang baik dan modern.  

Di hadapan tamu kunjungan, e-Learning selalu 
ditunjukkan/dipaparkan sebagai salah satu 
inovasi dan keunggulan Badan Kepegawaian dan 
Diklat. Dari hasil kunjungan, banyak tamu yang 
tertarik untuk mempelajari, mencontoh, atau 
mengadopsi aplikasi e-Learning.  

Para tamu menyampaikan sangat tertarik dan 
ingin menerapkan e-Learning di daerah 
masingmasing, dan Badan Kepegawaian dan 
Diklat dengan senang hati dan terbuka akan 
mentransfer informasi yang diperlukan. 

e-Learning akan semakin menarik perhatian 
seiring dengan makin pesatnya penertrasi internet 
beberapa tahun belakangan. Hal tersebut akan 
semakin diikuti dengan tren positif peralihan 
sistem belajar offline ke online (e-Learning). e-
Learning terbukti memiliki banyak kelebihan jika 
dibandingkan dengan sistem belajar offline/tatap 
muka dalam kelas.  

Di antaranya menghemat biaya, menghemat 
waktu belajar, waktu yang fleksibel bisa 
disesuaikan dengan kesibukan masing-masing 
pegawai, serta materi lebih menarik dan mudah 
dipahami karena menggunakan fasilitas multi 
media seperti paparan power point, gambar, 
suara, video, dan animasi.  

e-Learning Kota Surabaya akan terus 
dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya 
mengikuti perkembangan kebutuhan ASN 
Pemerirntah Kota Surabaya.  

e-Learning juga akan terus menyajikan materi-
materi yang menarik dan dibutuhkan dengan 
harapan akan semakin banyak pula ASN yang 
mengikuti e-Learning karena memang merasa 
perlu mengembangkan dan meningkatkan 
kompetensi dirinya. 

Evaluasi pada target/kelompok sasaran 
(ASN/PNS), dilakukan melalui Fitur/Menu Monev 
yang berupa kuesioner yang harus diisi peserta 
setelah menyelesaikan satu diklat. Pertanyaan 
dalam Monev terkait Sistem, Materi, Tampilan, 
dan Konten aplikasi e-Learning.  

Peserta juga diminta menuliskan kritik/masukan 
yang membangun pada kolom Saran yang 
disediakan. BKD tidak henti-hentinya meminta 
masukan, kritik, saran terkait berjalannya e-
Learning kepada pakar/praktisi pendidikan dan 
pakar/praktisi TIK dari perguruan tinggi ternama, 
seperti ITS, Unair dan Unesa. Pada aspek tata 
kelola pemerintahan dilihat dari makin efisiennya 
pelaksanaan Diklat, baik dari segi 
anggaran/biaya, waktu, tenaga pengajar, dan 
tenaga kediklatan. 

Dari evaluasi yang dilakukan melalui isian Monev 
oleh peserta diklat, menunjukkan bahwa secara 
Sistem, Materi, Tampilan, dan Konten e-Learning, 
sebagian besar peserta menilai BAIK. 

e-Learning dinilai memberi dampak positif bagi 
Pegawai (ASN) Pemerintah Kota Surabaya. Saat 
ini pegawai lebih mudah untuk mendapat rujukan 
informasi dan pengetahuan ketika menemui 
kesulitan atau kendala dalam menjalankan 
tugas/pekerjaan sehari-hari.  

Misalnya tentang Tata Naskah Dinas, cara dan 
teknis pengarsipan, atau teknis pengelolaan 
keuangan/anggaran. Peserta juga dapat bertanya 
langsung melalui forum Tanya Jawab di aplikasi. 
Melalui e-Learning, pegawai (ASN) akan 
mendapat penyegaran kembali (refresh) materi 
atau pengetahuan yang mungkin terlupakan atau 
bahkan belum dikuasai. 

Pemerintah Kota Surabaya saat ini sangat 
membutuhkan aparatur (ASN) yang memiliki 
integritas, kompetensi tinggi, kompetitif, dan 
inovatif dalam menjalankan perannya. Dengan 
keterbatasan waktu yang dimiliki, karena tuntutan 
menyelesaikan berbagi tugas/pekerjaan, pegawai 
(ASN) Pemerintah Kota Surabaya juga dituntut 
untuk terus meningkatkan kompetensinya.  

Tentunya dibutuhkan cara-cara yang smart, 
efisien, efektif dan modern. BKD, dengan 
keterbatasn SDM dan anggaran yang dimiliki, 
bertugas terus menerus meningkatkan dan 
mengembangkan kompetensi pegawai dalam 
rangka mendukung terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURABAYA ingin memberikan 

pelayanan maksimal pada seluruh 
warganya. Termasuk, pada anak-anak 
yang berkebutuhan khusus. Sekitar 
tahun 2009, Surabaya sudah memiliki 
sekolah-sekolah inklusi. Di sekolah 
tersebut, mereka yang berkebutuhan 
khusus dipersilakan belajar bersama 
dengan siswa-siswi yang lain.  

Mereka juga difasilitasi dengan adanya 
Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang 
berlatar belakang sarjana pendidikan 
luar biasa dan sarjana psikologi. 
Layanan sekolah inklusi ini dinilai sudah 
baik, meski tetap perlu pembenahan 
secara komprehensif agar semua anak 
berkebutuhan khusus dapat tersentuh. 

Oleh sebab itu, diperlukan terobosan 
lain. Sebagai upaya untuk lebih 
memaksimalkan layanan, dan 
pengembangan program sekolah 
inklusi, Pemkot Surabaya membuat 
program PULAU EMAS (Pusat Layanan 
Untuk Anak Disabilitas) sejak 2016.  

Ada lima PULAU EMAS yang tersebar 
di kawasan Surabaya Selatan, Utara, 
Timur, Barat, dan Tengah/Pusat. Tahun 
ini, direncanakan ada penambahan di 
Gunung Anyar dan eks Lokalisasi Dolly. 
Berdasarkan data per April 2019, ada 
419 klien (anak berkebutuhan khusus) 
yang ditangani di PULAU EMAS secara 
intensif, sejak berdiri pada Januari 
2016. Itu belum termasuk dengan klien-
klien yang ditangani secara tentatif. 
Sebab, ada pula klien yang 
penanganan terapinya tidak terjadwal 
rinci atau hanya beberapa kali 
pertemuan, namun terus dipantau 
perkembangannya oleh petugas.  

 

PULAU EMAS 
Pusat Layanan Untuk Anak Disabilitas 

Sejak berdiri, petugas sudah melakukan kunjungan/memberi 
konsultasi ke anak berkebutuhan khusus sebanyak 2.128 kali. 

Fokus program ini adalah pendidikan dan pembinaan ABK. 
Juga, untuk memahamkan keluarga mereka tentang 
persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut. Kelompok sosial 
yang menjadi sasaran adalah mereka yang tergolong ekonomi 
lemah.  

Anak-anak penyandang disabilitas dari keluarga yang 
berkecukupan, biasanya sudah disekolahkan dan diterapi di 
tempat-tempat khusus berbayar. Salah satu hasil layanan 
yang diberikan, misalnya, anak yang awalnya kesulitan belajar 
karena sukar berkonsentrasi, setelah ditangani bisa lebih 
mudah menyerap pelajaran.  

Contoh lain, anak yang awalnya memiliki keterbatasan fisik 
dan mental sehingga sulit bahkan untuk menggerakkan jemari 
atau mengangkat kepala, setelah terapi diharapkan bisa 
paling tidak merentangkan dan menggenggam jemari serta 
mengangkat kepala. 

Program PULAU EMAS, melacak dan memberi layanan bagi 
anak-anak disabilitas, khususnya yang bukan termasuk 
siswa/siswi sekolah inklusi. Dipekirakan, masih ada anak-
anak disabilitas yang belum mendapat layanan. Petugas di 
tiap PULAU EMAS terdiri dari tiga orang: dua orang sarjana 
pendidikan luar biasa, satu orang sarjana psikologi.  

Mereka adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya 
merupakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah 
inklusi atau SLB di Surabaya. Jadi, secara SDM, kemampuan 
mereka tidak perlu dipertanyakan lagi.  

PULAU EMAS diharapkan bisa memecahkan masalah-
masalah yang terjadi pada anak-anak penyandang disabilitas. 
Antara lain, masalah tentang masih adanya anak-anak 
disabilitas yang belajar di sekolah reguler atau non-inklusi, 
namun kebutuhan khusus mereka tidak dipenuhi.  

Sebab, baik guru ataupun orangtua tidak paham dengan 
definisi komprehensif tentang kebutuhan khusus yang 
dimaksud. Terdapat pula permasalahan tentang masih 
adanya anak-anak dengan disabilitas di masyarakat yang 
belum mendapat layanan menyeluruh.  

 

Tanggal 

pelaksanaan 

inovasi 

pelayanan publik 

01 Januari 2016 

 

Kategori inovasi 

pelayanan publik 

Pendidikan 

Suasana di 
PULAU EMAS  
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Untuk memecahkan persoalan itu, petugas 
melakukan sosialisasi program ke kelurahan-
kelurahan. Tentu saja, menawarkan bantuan 
untuk masyarakat. Dengan demikian, ada 
mekanisme jemput bola dengan turun ke 
lapangan. 

Mereka yang ingin mendapat layanan di PULAU 
EMAS, akan diantarkan oleh orangtua atau 
keluarganya. Di PULAU EMAS, terdapat 
peralatan maupun SDM yang memadai untuk 
memberikan terapi-terapi bagi anakanak 
disabilitas. Tahapan yang dilakukan adalah 
konsultasi, identifikasi, assessement, dan 
intervensi. 

Program PULAU EMAS banyak yang bersifat 
jemput bola. Para petugas menjalankan 
tanggungjawabnya dengan lebih banyak berada 
di lapangan. Antara lain, untuk 
mensosialisasikan tentang disabilitas atau 
kebutuhan khusus pada anak-anak, baik di 
sekolah-sekolah maupun di kelurahan-
kelurahan.  

Sebab, tidak semua guru di sekolah reguler, 
maupun orangtua, paham dengan 
permasalahan ini. Misalnya, terdapat anak yang 
kerap tidak fokus tatkala belajar bahkan suka 
mngganggu teman di kelas. Bisa jadi, anak ini 
adalah kelompok yang perlu penanganan 
khusus dan komprehensif karena lambat belajar 
dan sulit berkonsentrasi.  

Para petugas juga melakukan “penyisiran” di 
kelurahan-kelurahan untuk mencari anak-anak 
berkebutuhan khusus.  

Secara umum, program PULAU EMAS bisa 
direplikasi oleh Pemerintah Daerah lain. 
Asalkan, ada kemauan yang kuat untuk secara 
konsisten menjalankan program ini. Juga, 
ketersediaan dana APBD yang mencukupi. 
Apalagi, program ini sejatinya didasari oleh 
semangat undang-undang dasar Negara 
republik Indonesia tentang pemerataan 
pendidikan termasuk bagi anak-anak 
berkebutuhan khusus.  

Sejauh ini, sudah ada banyak Pemda maupun 
DPRD dari kawasan lain yang datang ke Dinas 
Pendidikan untuk melakukan studi banding.  

Mereka juga melihat dan memelajari secara 
detail program PULAU EMAS ini. Dinas 
Pendidikan Surabaya selalu terbuka untuk 
membagi wawasan dan pengalaman pada pihak 
manapun demi kesejahteraan masyarakat yang 
lebih luas. 

Program ini dipastikan bisa berjalan dengan 
baik karena ditopang dengan kemampuan 
Surabaya, baik di aspek keuangan, sosial-
ekonomi, budaya-lingkungan, serta 

kelembagaan dan peraturan yang ada. Dari 
aspek keuangan daerah, selama ini Surabaya 
sanggup menyisihkan APBD untuk program ini. 
Artinya, pada tahun-tahun anggaran berikutnya, 
inovasi ini tetap akan dijalankan. 

Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat 
jelas mendukung program ini. Sebab, ini adalah 
bentuk kepedulian dengan sesama.  

Di aspek budaya dan lingkungan, masyarakat 
Surabaya terkenal guyub dan gotong royong. 
Rasa persaudaraan warga kuat. Oleh sebab itu, 
program-program yang berbasis kepedulian 
sosial pasti sesuai dengan kultur dan lingkungan 
yang ada di kota ini. Program ini sudah didukung 
oleh sejumlah Perda dan Perwali.  

Selain Perda APBD tahunan, telah terbit pula 
Perda, Perwali, dan SK Wali Kota untuk 
menguatkan visi dan misi dari program inovasi 
ini. Antara lain, Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya 
Kesehatan yang di dalamnya tertera pula 
tentang perhatian terhadap anak-anak 
berkebutuhan khusus.  

Artinya, mereka mendapat atensi khusus, 
antara lain melalui program atau kegiatan di 
PULAU EMAS. PULAU EMAS juga sudah 
secara resmi berada di bawah Dinas 
Pendidikan, serta telah memiliki bangunan dan 
petugas yang memadai. Hal ini menunjukkan 
keseriusan Pemkot Surabaya dalam 
menjalanan program. 

Pembelajaran yang bisa dipetik adalah adalah 
tentang kepedulian antar sesama. Dengan 
kepedulian itu, masyarakat bisa menjadi lebih 
baik kualitas hidupnya. Di sisi lain, muncul pula 
pembelajaran tentang perlunya sikap untuk 
menghargai orang lain. Sebab, tiap manusia 
memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Bisa jadi, 
orang-orang dengan disabilitas itu, bila 
ditangani dengan baik, bakal membuahkan 
prestasi sesuai minat dan bakatnya. 

Pembelajaran tentang pentingnya sinergitas 
juga muncul dalam kelangsungan PULAU 
EMAS. Untuk memberikan solusi terhadap 
masalah yang dihadapi anak-anak 
berkebutuhan khusus, diperlukan sinergi antara 
petugas PULAU EMAS, guru-guru di sekolah, 
dan orangtua serta perangkat daerah lintas 
instansi demi berjalannya program ini.(*) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESEHATAN Ibu dan anak adalah 

penentu kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM). Periode 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (1000 HPK) adalah periode emas 
yang dimulai dari 270 hari sejak proses 
pembuahan dan selama masa kehamilan 
serta 730 hari pada kehidupan pertama sejak 
bayi dilahirkan.  

Sehingga periode 1000 HPK merupakan 
periode yang sangat kritis yang berpotensi 
ke arah angka kejadian kematian ibu, bayi, 
balita serta angka kejadian balita gizi buruk 
dan balita pendek.  

Berkaitan dengan kondisi permasalahan di 
atas perlu adanya intervensi yang harus 
dilakukan. Kota Surabaya melakukan 
penyelesain masalah mulai dari pemantuan 
kesehatan pada periode calon pengantin 
sehingga pada saat hamil kondisi ibu dalam 
keadaan sehat. 

KASET SEREP (Pemeriksaan dan 
Penyuluhan kesehatan reproduksi) dalam 
rangka pendampingan 1000 HPK 
dilaksanakan dalam mewujudkan agenda 
pembangunan bekelanjutan pada tahun 
2030, yakni upaya menciptakan kehidupan 
sehat dan sejahtera dengan langkah 
melakukan pemeriksaan kesehatan dan 
penyuluhan kesehatan yang melakukan 
salah satu kegiatan promotif guna 
mendapatkan kehidupan sehat. 

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan 
kesehatan dalam pendampingan 1000 HPK 
yang dilakukan pada calon pengantin laki-
laki dan perempuan juga merefleksikan 
upaya kesetaraan gender 

 

KASET SEREP 
Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi dalam rangka Pendampingan 1000 HPK 

 

KASET SEREP (Pemeriksaan dan Penyuluhan kesehatan 
reproduksi) dalam rangka pendampingan 1000 HPK bertujuan: 

1. Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Baduta serta 
Baduta Pendek (Stunting) di Kota Surabaya. 

2. Mempersiapkan kesehatan calon pengantin melalui 
pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan meliputi 
kesehatan reproduksi dan status gizi sebelum masuk 
ke periode kehamilan. 

3. Mempersiapkan kesehatan ibu hamil dan status gizi 
serta tumbuh kembang janin. 

4. Mempersiapkan dan mengoptimalkan upaya untuk 
keselamatan ibu serta bayi saat proses persalinan. 

5. Mempersiapkan kesehatan ibu saat saat masa nifas 
dan menyusui. 

6. Mengoptimalkan tumbuh kembang dan status gizi saat 
bayi hingga anak usia 2 tahun. 

KASET SEREP (Pemeriksaan dan Penyuluhan kesehatan 
reproduksi) dalam rangka pendampingan 1000 HPK merupakan 
progam yang dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan 
bayi serta stunting yang dilakukan mulai hulu yaitu mulai para 
wanita dan laki-laki pada masa calon pengantin.  

Dengan memperhatikan kesehatan wanita dan laki-laki mulai calon 
pengantin. Pada masa kehamlan para pasangan dalam kondisi 
sehat jasmani dan psikiologi, pada masa persalinan ibu dan bayi 
sehat selamat. 

KASET SEREP pada pendampingan 1000 HPK pada awal 
dicanangkan merupakan progam yang dilakukan oleh Pemkot 
Surabaya guna mendapatkan generasi yang platinum. 
Pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dalam 
pendampingan 1000 HPK merupakan syarat wajib bagi seluruh 
warga Surabaya dan pasanganannyayang akan menikah di 
Surabaya.  

Pelaksanaan Kaset Serep dilaksanakan di 63 Puskesmas yang 
ada di Surabaya. Setiap warga Surabaya akan mendapatkan 
pelayanan ini secara gratis.  

 

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik: 24 Januari 2017, Kategori inovasi pelayanan publik: Kesehatan 

 

Walikota Tri Rismaharini dalam sebuah acara 

tentang kesehatan Ibu dan anak 
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Pelaksanaan KASET SEREP (Pemeriksaan dan 
Penyuluhan kesehatan reproduksi) dalam 
rangka pendampingan 1000 HPK merupakan 
pelayanan intergrasi yang dilakukan oleh 5 
tenaga Puskesmas yang terdiri dari tenaga 
dokter, analis, bidan, tenaga pendamping 1000 
HPK, dan Psikolog.  

Pada pelaksanaan kegiatannya menggunakan 
APBN (Reagen HIV,SIFILIS, Hepatitis B), APBD 
Kota Surabaya (Reagen DL, Hepatitis, Sifilis, 
HIV dan untuk honorarium tenaga pendamping 
1000 HPK). 

Tahap awal kegiatan ini dilakukan dengan 
berkoordinasi dengan stakeholder terkait 
(Kelurahan, Kecamatan, dan KUA) dan pada 
tahun 2017 telah diterbitkan Surat Intruksi 
Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 dan 
Surat Edaran Walikota Nomor 
440/471/436.7.2/2017 tentang Pelaksanaan 
Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 
Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Pada 
tahun 2018 KASET SEREP pada calon 
pengantin dilakukan penambahan pemeriksaan 
Thalasemia. 

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
kegiatan KASET SEREP (Pemeriksaan 
Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan 
Reproduksi) dalam pendampingan 1000 HPK: 

1. Pada tahun 2017 progam KASET 
SERET dalam pendampingan 1000 
HPK dicanangkan oleh Ibu Walikota 
Surabaya dengan penandatangan 
komitmen yang dihadiri oleh 
organisasi profesi IDI, IDAI, POGI, 
dan organisasi pendidikan. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya sebagai pendorong 
utama revolusi kesehatan ibu dan 
anak melalui progam KASET 
SEREP (Pemerisaan Kesehatan 
dan Penyuluhan Kesehatan 
Reproduksi). 

3. Para Camat, Lurah, Kepala KUA 
beserta perangkat kerjanya yang 
memberikan dukungan dalam 
pelaksanaan regulasi Intruksi 
Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 
2017 dengan selalu mengarahkan 
calon pengantin yang akan 
melakukan pendaftaran pernikahan 
belum membawa surat kesehatan 
dan surat penyuluhan kesehatan 
maka akan menyarankan calon 
pengantin untuk melaksanakan 
pemeriksaan kesehatan dan 
penyuluhan kesehatan terlebih 
dahulu ke Puskesmas. 

4. Kader kesehatan dan pengerak 
PKK serta petugas Puskesmas 
yang membantu memberikan 
informasikepada masyarakat 
tentang pentingnya KASET SEREP 
dalam pendampingan 1000 HPK. 

Pelajaran yang bisa dipetik dari inovasi ini 
antara lain: 

1. Adanya komitmen dari kepada 
daerah untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat khususnya 
kesehatan ibu dan anak dalam 
bentuk kebijakan berupa Surat 
Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan 
Pemeriksaan Kesehatan dan 
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 
Calon Pengantin. 

2. Adanya dukungan dari DPRD 
dalam alokasi anggaran (APBD) 
dalam pelaksaan pemeriksaan 
catin dan penyuluhan kesehatan 
dalam pendampingan 1000 HPK di 
Kota Surabaya. 

3. Pentingnya kemitraan dengan lintas 
sektor. Kemitraan dengan 
Kementerian Agama dalam hal ini 
Kantor Urusan Agama, 
Dispendukcapil, Kecamatan, 
Kelurahan beserta jajarannya 
sangat diperlukan untuk sinergitas 
dan koordinasi dalam pelaksanaan 
KASET SEREP. 

 

 

 

 

Walikota Tri Rismaharini sedang bercengkrama 
dengan anak-anak. Mereka adalah penerus bangsa 
ini yang mesti diperhatikan kesehatannya sejak dini. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANGGI SUROBOYO 

(puSat pEMbelajAraN keluarGa 
sejahtera dan bahaGIa SUROBOYO), 
selanjutnya disebut SS, adalah 
pengembangan dari gagasan Kota 
Layak Anak (KLA). Salah satu Klaster 
Substantif dalam prinsip KLA adalah 
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif. Salah satu indikatornya 
adalah Pengasuhan Keluarga.  

Dalam melakukan tugasnya, SS 
bersandar pada prinsip-prinsip non-
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 
anak, hak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang anak, serta selalu 
berupaya mendengarkan pandangan 
dari anak tersebut. 

Dalam perkembangannya, SS tidak 
hanya mengentaskan persoalan anak, 
namun juga mencarikan solusi atas 
permasalahan keluarga warga 
Surabaya. Secara resmi, SS dibentuk 
pada Januari 2017 lalu. Namun jauh 
sebelum itu, Pemkot Surabaya telah 
memiliki unit-unit yang bertugas 
memberikan solusi bagi problem 
keluarga.  

Surabaya memiliki Pusat Krisis 
Berbasis Masyarakat (PKBM) yang 
berada di tiap kecamatan sebagai 
satuan tugas perlindungan perempuan 
dan anak. Keberadaan SS makin 
meningkatkan pelayanan Pemkot di 
bidang pembentukan keluarga 
sejahtera.  

 

SEMANGGI SUROBOYO (SS) 
puSat pEMbelAjaraN keluarGa sejahtera dan bahaGIa SUROBOYO 

 

SS menerima kunjungan langsung dari masyarakat yang ingin 
mendapat informasi dan penyuluhan tentang bagaimana 
membentuk keluarga sejahtera. SS juga kerap menerima 
rujukan dari PKBM. Bila ada persoalan di PKBM yang tidak 
bisa tertangani secara langsung dan berhubungan dengan 
tindak pidana, akan dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT2PA). Sedangkan 
jika ada permasalahan keluarga, ke SS. 

SEMANGGI SUROBOYO adalah pengembangan dari 
gagasan Kota Layak Anak (KLA). Dalam melakukan 
tugasnya, SEMANGGI SUROBOYO bersandar pada prinsip-
prinsip non-diskriminasi, responsif gender, kepentingan 
terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, tumbuh dan 
berkembang, serta selalu berupaya mendengarkan 
pandangan dari anak tersebut. 

SEMANGGI SUROBOYO juga berfokus pada layanan 
pembelajaran dan konseling bagi keluarga, konseling untuk 
membantu korban, di antaranya korban perundungan 
(bullying), keluarga rentan risiko kekerasan, dan lain-lain. 

SEMANGGI SUROBOYO berperan penting dalam upaya 
memberikan layanan konsultasi/konseling bagi warga yang 
memiliki persoalan keluarga. Khususnya, sehubungan 
dengan bagaimana meningkatkan.kemampuan keluarga 
dalam mengasuh dan melindungi anak untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal.  

Selain anak- anak, umumnya SEMANGGI SUROBOYO juga 
melakukan penjangkauan pada keluarga yang didalamnya 
semisal terdapat tindak KDRT. Melakukan pendekatan 
dengan melibatkan semua anggota keluarga agar semua 
pihak dipahamkan dengan problem dan solusi yang ada. 
Secara umum, di dalam SEMANGGI SUROBOYO juga ada 
semangat responsif gender karena ada upaya perlindungan 
pada perempuan.  

Tanggal pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik: 02 Januari 2017, 
Kategori inovasi pelayanan publik: 

Pelayanan Publik Responsif Gender 

 
 

Walikota Tri Rismaharini bersama anak-anak di 

Semanggi Suroboyo   
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Khususnya, para perempuan yang rentan 
terhadap KDRT. SEMANGGI SUROBOYO 
merupakan "one stop service" Layanan Satu 
Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak 
Anak. Selain itu, inovasi ini merupakan tempat 
pembelajaran keluarga melalui psikoedukasi bagi 
orang tua/wali. SEMANGGI SUROBOYO juga 
menerima konsultasi bagi anak, orang tua atau 
orang yang bertanggung jawab terhadap anak-
anak.  

Diharapkan, melalui SEMANGGI SUROBOYO, 
kemampuan keluarga dalam mengasuh, dan 
melindungi anak semakin terasah. Sinergitas 
antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam 
pemenuhan hak anak terutama mengenai 
pembelajaran keluarga juga dapat tercapai. 

SEMANGGI SUROBOYO di Surabaya tidak 
hanya memberikan layanan konsultasi rutin bagi 
warga yang membutuhkan. Namun juga, 
mengadakan sejumlah seminar yang selalu 
dipenuhi peserta/warga Surabaya. Antara lain, 
Kelas Pranikah yang diadakan sebulan sekali 
bagi mereka yang belum menikah untuk memberi 
pemahaman tentang permasalahan setelah 
berumahtangga, sekaligus mempersiapkan 
mental mereka. 

Selain itu, diadakan pula Kelas Parenting 
Umum/Parenting Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) yang diadakan sebulan sekali dan 
Konseling Kelompok (pesertanya merupakan 
klien yang melakukan konseling/konsultasi 
selama ini untuk bisa saling belajar dan 
menguatkan). 

Inovasi ini merupakan pelaksanaan arahan dari 
Pemerintah Pusat yang pada 2016 dan meminta 
semua Kabupaten/Kota membuat Pusat 
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di daerah 
masing- masing. Pemerintah Kota Surabaya pada 
awal Tahun 2017 membentuk SS yang memiliki 
semangat sama dengan Puspaga. 

SEMANGGI SUROBOYO di Surabaya terus 
mengalami pengembangan dengan penambahan 
layanan pada Ruang Layanan Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dibentuk pada 
Bulan Mei Tahun 2018 dan juga pengembangan 
dari Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) 
yang sudah ada sebelumnya serta koordinasi 
maupun sinergi dengan pihak di luar Dinas 
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A 
sebagai leading sector. 

SEMANGGI SUROBOYO, dengan layanan 
holistik serta komprehensif, bisa diterapkan di 
Daerah lain. Apalagi, mewujudkan masyarakat 
bahagia berbasis keluarga sejahtera merupakan 
cita-cita semua Pemerintah Daerah. Selama ini, 
terdapat banyak kunjungan dari Pemerintah 

Daerah, DPRD, dan eksponen masyarakat dari 
kawasan lain yang melakukan studi banding di 
Surabaya. Yang sudah melakukan kunjungan 
kerja atau studi banding antara lain dari PKK 
Sumatera Barat, DPRD Sukabumi, Puspaga 
Berau, DP3AKB Kota Probolinggo, 

DPAKBP3A Kabupaten Badung Bali, DPRD 
Rokan Hulu, DPMPTSP Kab. Supiori Propinsi 
Papua, DP2KBP3A Kab.Paser Kalimantan Timur, 
Banjar Baru, PIM III Maluku, DPMP3A Sibolga 
dan DP3A Bulukumba dan UNICEF. 

SEMANGGI SUROBOYO erat hubungannya 
dengan pembangunan keluarga yang sejahtera. 
Bermula dari keluarga yang sejahtera, kondisi 
sosial yang baik akan terbentuk. Artinya, di aspek 
sosial masyarakat secara umum adalah pihak 
yang paling diuntungkan dengan adanya inovasi 
ini. Hal itu menjadi alasan utama agar 
SEMANGGI SUROBOYO tetap dijaga 
keberlanjutannya. Konsultasi yang diberikan oleh 
SEMANGGI SUROBOYO juga menyentuh 
problem ekonomi dalam keluarga.  

Pihak DP5A akan mengarahkan klien dengan 
persoalan ekonomi, pada program-program 
Pemkot Surabaya yang berbasis lapangan kerja, 
sebagai contoh pahlawan ekonomi (bentuk 
pelatihan).  

Dengan demikian, secara prinsip, SEMANGGI 
SUROBOYO juga membantu perekonomian 
keluarga, meskipun tidak secara langsung 
memberikan bantuan materi. Inovasi ini turut 
membentuk lingkungan masyarakat yang sehat, 
karena tujuan utamanya adalah mewujudkan 
keluarga sejahtera. Memang, secara langsung 
tidak berhubungan dengan aspek green 
environment. Namun, bermula dari kondisi jiwa 
keluarga yang baik, elemen- elemen lain di 
kehidupannya akan ikut menjadi bagus pula. 

Pembelajaran yang bisa dipetik dari SEMANGGI 
SUROBOYO adalah pentingnya kerjasama dan 
sinergitas antar dinas di internal Pemkot maupun 
antar Pemkot dan pihak eksternal lainnya. Ego 
sektoral mesti digerus, karena untuk 
memecahkan suatu masalah, diperlukan banyak 
elemen pendukung.  

SEMANGGI SUROBOYO tidak hanya dijalankan 
oleh DP5A, namun juga didukung oleh 
Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan, Kecamatan-kecamatan, para 
akademisi dan lain sebagainya. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN UTAMA inisiasi 

NETSS (Neonatal Emergency 
Transport Services Surabaya dengan 
Ambulan) adalah untuk mempercepat 
penurunan Angka Kematian Bayi di 
Kota Surabaya yang selaras dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs). Angka kematian bayi di Kota 
Surabaya tergolong tinggi. 

Salah satu penyebabnya adalah kurang 
cepatnya pelayanan rujukan dan 
lemahnya koordinasi antar fasilitas 
pelayanan kesehatan di Surabaya 
dalam menangani kasus 
kegawatdaruratan bayi baru lahir. 

Adapun tujuan Pusat Informasi Rujukan 
Neonatus atau PIRNA adalah untuk 
membentuk sistem pelayanan rujukan 
bayi baru lahir terpadu di Kota 
Surabaya. PIRNA sendiri merupakan 
pusat informasi rujukan bayi baru lahir 
bagi semua fasilitas kesehatan yang 
mengkoordinir sistem rujukan bayi baru 
lahir antar wilayah se-Kota Surabaya. 

Tujuan utama pengembangan NETSS 

adalah untuk perbaikan sistem 

penanganan kegawatdaruratan bayi 

baru lahir dalam rangka penurunan 

angka kematian bayi. Hal ini erat 

dengan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat.  

Penurunan angka kematian bayi secara 

langsung dapat meningkatkan derajat 

kesehatan Kota Surabaya secara 

umum, mengingat angka kematian bayi 

merupakan salah satu indikator utama 

pembangunan di bidang kesehatan. 

 

 

 

NETSS 
Neonatal Emergency Transport Services Surabaya dengan Ambulan 

 

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya 
bersama dengan lintas sektor maupun organisasi profesi 
untuk meminimalisir terjadinya AKI/AKB di Kota Surabaya. 
Kasus angka kematian bayi di Kota Surabaya menunjukkan 
bahwa pada tahun 2010 terdapat 90 kasus kematian bayi, 
2011 melonjak menjadi 465 kasus, dan 2012 turun menjadi 
281 kasus. Pre Eklamsia/Eklamsia maupun Hemoragik Post 
Partum (HPP) menjadi penyebab terbesar terjadi kematian. 

Yang seharusnya dapat dicegah apabila ibu atau keluarga 
serta tenaga medis lekas melakukan penanganan. Dengan 
adanya NETSS diharapkan kejadian-kejadian yang butuh 
penangan segera bisa lebih cepat ditangani.  

Di sisi lain, faktor lingkungan sosial masyarakat juga turut 
andil menyumbang kematian. Seperti faktor tingkat 
pengetahuan keluarga terhadap kelahiran, ketersediaan 
biaya, bahkan kesibukan keluarga.  

Sebagai contoh, kasus sang ibu yang menolak dirujuk ke 
Rumah Sakit sebelum mendapat persetujuan dari suami, 
sedangkan suami masih bekerja. Dari berbagai permasalahan 
tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama 
lintas sektor dan lintas program termasuk organisasi profesi 
duduk satu meja mencari solusi untuk meminimalkan kasus 
AKIAKB di Surabaya, dan terbentuklah Satuan Tugas 
Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (Satgas Penakib) Kota 
Surabaya dengan sistem NETSS termasuk Ambulance 
NETSS sebagai fasilitasnya. 

Inovasi NETSS berawal dari pembentukan Satgas Penakib di 
Kota Surabaya. Pertolongan bagi ibu dan bayi dalam kondisi 
gawat darurat tidak lagi bisa menunggu. Dalam hitungan jam 
bahkan menit keterlambatan pelayanan bisa mengakibatkan 
kematian. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk membentuk 
sebuah sistem transportasi yang cepat dan dapat memberikan 
pelayanan non stop bernama NETSS. Ambulance NETSS 
dan PIRNA memiliki jejaring di seluruh puskesmas, rumah 
sakit, dan titik-titik siaga command center 112 Kota Surabaya. 
Nomor telepon konsultasi PIRNA yang dicantumkan 
merupakan nomor ahli neonatal yang siap melayani 24 jam 
penuh. 

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik: 17 Januari 2012, 
Kategori inovasi pelayanan publik: Kesehatan 

 

Ambulan NETTS dan aktivitas 
penanganan yang dilakukan petugas di 
dalamnya  



NETSS 
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Ide NETSS pertama kali tercetus oleh Tim 
Penakib Pemerintah Kota Surabaya yang 
anggotanya terdiri dari dokter-dokter spesialis 
anak saat menganalisis penyebab kematian 
bayi salah satunya adalah lambatnya sistem 
rujukan di Surabaya. Dengan adanya jejaring 
NETSS dan koordinasi rujukan PIRNA 
ambulance bisa lebih cepat datang lalu merujuk 
untuk menolong dan mencegah kematian bayi. 
Di samping itu, Ambulance NETSS telah 
dilengkapi peralatan emergensi neonatal yang 
memadai. 

NETSS sangat memungkinkan untuk diterapkan 
di kabupaten/kota lain. Dengan sumber daya 
yang memadai, terutama ambulance dan call 
center, serta komitmen dari semua pihak mulai 
dari fasilitas kesehatan serta tenaga-tenaga 
medis maupun non medis yang bertugas. Maka 
sistem rujukan kegawatdaruratan neonatal 
dapat semakin diperbaiki dan menyelamatkan 
serta menekan angka kematian bayi di 
manapun. 

Modal utama dalam menjalankan sistem 
NETSS adalah komitmen dari seluruh fasilitas 
kesehatan mulai dari Puskesmas, Bidan Praktek 
Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, dan semua 
tenaga kesehatan terhulu serta masyarakat 
yang melihat kasus kegawatdaruratan neonatal 
untuk segera memberikan pertolongan, minimal 
menghubungi tenaga kesehatan terdekat untuk 
mendapatkan pertolongan pertama.  

Kemudian sistem yang tersedia berupa alur 
rujukan per wilayah se-Kota Surabaya dan 
layanan konsultasi PIRNA oleh dokter spesialis 
neonatal serta ambulance-ambulance yang 
memadai untuk merujuk. Terkait biaya, 
komitmen Pemerintah Kota Surabaya sangat 
besar untuk menanggung seluruh biaya 
transport rujukan sampai ke fasilitas pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan bagi warga ber-KTP 
Surabaya. 

Dengan dibantu oleh Satgas Penakib, 
masyarakat akan semakin sadar pentingnya 
pertolongan pertama kegawatdaruratan 
neonatal yang cepat dan tepat untuk 
menyelamatkan nyawa serta menurunkan 
angka kematian bayi. Terutama kesadaran ibu 
untuk mencari pertolongan bahkan sebelum 
bayinya dilahirkan supaya tidak terjadi 
keterlambatan. Sistem ini telah berjalan sejak 
2012 dan akan tetap dipertahankan terlebih 
dengan kemudahan era sosial media serta 
adanya pelayanan Command Center 112 di 
Kota Surabaya. 

Adapun bagi warga yang memiliki KTP 
Surabaya, biaya untuk transportasi ambulance 
NETSS adalah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu 
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu kali 

penjemputan dan dibebankan pada APBD Kota 
Surabaya. Hal ini tentunya memberikan dampak 
sosial ekonomi bagi warga Surabaya dengan 
keberlanjutan sistem NETSS, meski tidak 
secara langsung.  

Dampak sosial ekonomi berupa rasa aman 
karena biaya pelayanan kesehatan warga 
Surabaya yang tidak mampu seluruhnya sudah 
dijamin oleh Pemerintah Kota Surabaya, 
termasuk pada kasus-kasus rujukan 
kegawatdaruratan NETSS. 

Program ini dievaluasi secara berkelanjutan. 
Indikator utama yang dijadikan bahan evaluasi 
NETSS tentunya adalah Angka Kematian Bayi 
(AKB). Jika digali lebih dalam, maka akan 
dievaluasi kasus per kasus penyebab kematian 
bayi oleh Tim Penakib. Jika masih ditemukan 
penyebab kematian bayi adalah lambatnya 
sistem rujukan atau tidak tersedianya 
ambulance gawat darurat di wilayah tersebut 
maka hampir bisa dipastikan NETSS tidak 
berjalan dengan baik.  

Akan tetapi, dapat dilihat lagi faktor sosial yang 
menyebabkan terjadinya keterlambatan 
tersebut. Seperti kasus ibu yang tidak mau 
dirujuk karena suaminya masih bekerja, kendala 
biaya warga non Surabaya, ketidaklengkapan 
dokumen, atau masih banyak faktor sosial 
ekonomi lain yang di luar kendali NETSS. 

NETSS merupakan salah satu dari banyak 
upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan 
Angka Kematian Bayi. Perubahan keadaan dan 
penyakit pada Bayi Baru Lahir (BBL) demikian 
cepatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan tata 
laksana sesegera mungkin dan seakurat 
mungkin.  

Setelah melakukan upaya stabilisasi, petugas 
kesehatan hendaknya segera berkonsultasi 
dengan sang ahli. Jika diperlukan upaya 
merujuk, ambulance NETSS akan melakukan 
penjemputan dan membawa bayi kepada 
fasilitas yang lebih lengkap dan terdekat sesuai 
Sistem Regionalisasi Rujukan BBL. Yang perlu 
dipastikan dalam merujuk BBL: 

1. Bayi mendapatkan perawatan lebih 
baik dari tempat semula. 

2. Bayi dalam kondisi stabil, minimal 
tanda bahaya sudah dikelola. 

3. Libatkan keluarga dalam 
mengambil keputusan merujuk. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator keberhasilan pembangunan 
kesehatan dapat dilihat dari 
peningkatan atau penurunan derajat 
kesehatan. Salah satu indikator derajat 
kesehatan tersebut adalah AKI (Angka 
Kematian Ibu) di mana target dari 
Sustainable Development Goals 
(SDG’s) pada tahun 2030 adalah 70 
per 100.000 kelahiran hidup. 
Sementara pada 2015, rasio AKI Kota 
Surabaya adalah 97,35 per 100.000.  

Berbagai upaya telah dilakukan dalam 
rangka mencapai penurunan AKI, 
yang kemudian juga bertujuan 
mencapai penurunan Angka Kematian 
Bayi (AKB). Salah satu bentuk upaya 
tersebut adalah melakukan kunjungan 
rumah dan pendampingan pada ibu 
hamil yang berisiko tinggi.  

Yang masuk kategori ibu hamil 
berisiko tinggi antara lain, tinggi badan 
kurang dari 145 cm, bentuk panggul 
ibu yang tidak normal, umur ibu kurang 
dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, 
jumlah anak sudah lebih dari empat, 
jarak kelahiran anak kurang dari dua 
tahun, adanya kesulitan pada 
kehamilan atau persalinan yang lalu, 
serta sering terjadi keguguran 
sebelumnya. 

Kunjungan rumah ini tidak hanya 
dilakukan oleh petugas kesehatan. 
Melainkan, dapat pula dilakukan oleh 
kader yang professional dan sudah 
terlatih. Bertolak dari harapan untuk 
menurunkan rasio AKI, tercetuslah 
program DAMBURISKA 
(Pendampingan Ibu Hamil Resiko 
Tinggi oleh Kader Secara Mandiri). 

DAMBURISKA 
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh 

Kader Posyandu Balita Secara Mandiri 

 

Tujuan DAMBURISKA secara umum adalah menurunkan 
Angka Kematian Ibu dan Bayi. Secara khusus, tujuannya 
antara lain, melaksanakan kegiatan pendampingan ibu hamil 
resiko tinggi, melaksanakan pendataan ibu hamil oleh kader, 
dan meningkatkan pengetahuan atau kewaspadaan ibu hamil 
resiko tinggi. Selain itu, meningkatkan kepedulian keluarga 
terhadap ibu hamil resiko tinggi dan melaksanakan 
pengambilan keputusan ibu hamil resiko tinggi dan keluarga 
tentang perenacanaan tempat persalinan dan rujukan ibu 
hamil resiko tinggi. 

DAMBURISKA dilaksanakan untuk mewujudkan agenda 
Sustainable Development Goals (SDGs), pada goal ketiga, 
yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dengan melakukan 
pendampingan ibu hamil resiko tinggi, kesehatan ibu hamil 
tersebut akan dipantau. Demikian pula kesehatan janin yang 
dikandungnya.  

Tidak hanya dipantau, kalau nantinya tampak memerlukan 
intervensi, pihak Puskesmas akan melakukan perawatan dan 
pendampingan khusus. Secara prinsip, program atau inovasi 
ini selaras dengan kategori Kesehatan.  

Tujuannya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental bagi 
ibu hamil serta bayi sebagai generasi penerus bangsa di masa 
datang. Kesehatan jiwa ibu hamil juga terus terpelihara, 
karena pendampingan melibatkan pula para kader atau 
eksponen masyarakat dan tetangga. Jadi, ibu hamil selalu 
merasa aman karena masyarakat di sekitarnya selalu 
memberikan perhatian. 

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya 
memiliki banyak persoalan sosial, kesehatan, dan 
pendidikan. Persoalan kesehatan yang ada di sini, memiliki 
banyak ragam, termasuk tentang upaya mencegah kematian 
ibu dan bayi, tatkala momentum kelahiran. DAMBURISKA 
hadir untuk memberi solusi problem yang dimaksud. Sasaran 
kegiatan ini adalah ibu hamil dengan risiko tinggi yang 
didasarkan pada nilai karti skor Poedji Rochijati. Pelaksanaan 
kegiatan ini dilakukan di lingkup daerah Sememi. Sememi 
merupakan kawasan yang dulunya dekat dengan lokalisasi 
Prostitusi “Moro Seneng”. Sehingga, gaya hidup masyarakat 

pada masa lalu di sekitar sana, sedikit banyak 

memengaruhi kesehatan warga di sana.  
 

Tanggal pelaksanan inovasi pelayanan 

publik: 9 Januari 2017. Kategori inovasi 

pelayanan publik: Kesehatan 

Aktiftas DAMBURISKA di Surabaya  
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Dikhawatirkan, pengaruh negatif, khususnya 
bagi perempuan hamil, masih ada di sana.  

DAMBURISKA melakukan pemberdayaan 
masyarakat melalui penguatan kader-kader 
peduli kesehatan. Mereka dilatih tentang 
pendampingan pada Ibu hamil. Pada langkah 
selanjutnya, tetangga ibu hamil itu juga diminta 
untuk ikut memerhatikan kondisi kesehatannya. 
Jadi, ada upaya memererat persaudaraan 
terjadi. Artinya, DAMBURISKA merupakan 
kegiatan yang komprehensif dampaknya, tidak 
hanya soal kesehatan, namun juga tentang 
kebersamaan. Ini merupakan jawaban atas 
tantangan sikap individualitas yang kerap terjadi 
di kota besar.   

DAMBURISKA merupakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 
yang dilakukan di wilayah Sememi. 
Pelaksanaannya berada di bawah arahan 
petugas kesehatan. Tentu saja, petugas 
kesehatan juga melakukan intervensi dan 
pendampingan secara aktif pula. Kegiatan ini 
sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam 
mewujudkan agenda SDG’s tahun 2030.  

Di kota besar seperti Surabaya, di tengah 
tantangan persoalan kesehatan yang 
sedemikian besar, DAMBURISKA mengambil 
peran penting. Inovasi ini dilaksanakan oleh 
Puskesmas Sememi, yang mengkoordinasikan 
sejumlah 58 posyandu balita. Artinya, jumlah 
warga yang dipantau tidak sedikit. Kawasan 
kerja Puskesmas Sememi adalah di seputar eks 
lokalisasi prostitusi, yang dulu masyarakatnya 
memiliki gaya hidup kurang baik.    

DAMBURISKA membantu ibu hamil resiko 
tinggi untuk dilakukan pendampingan oleh kader 
posyandu balita setempat. Tenaga kesehatan 
Puskesmas Sememi juga selalu hadir untuk 
memberikan intervensi yang diperlukan.  

Kegiatan juga melibatkan perangkat daerah lain, 
seperti Kelurahan dan Kecamatan. Bahkan, 
kelurahan setempat memberikan surat edaran 
agar warga menyukseskan inovasi ini, dan para 
tetangga ibu hamil berisiko tinggi ikut serta 
memberikan perhatian pada yang 
bersangkutan.  

Inovasi ini merupakan adaptasi dari kegiatan 
serupa yang sudah dilakukan oleh Puskesmas 
Sememi sebelumnya. Dulu, pendampingan dari 
tenaga kesehatan telah dilaksanakan, namun 
belum ada teknis yang mendetail seperti pada 
DAMBURISKA.  

Yang jelas, saat ini kegiatabn pendampingan 
sudah disempurnakan dan akan terus dibenahi. 

Demi menjaga warga Surabaya, khususnya ibu 
hamil dan bayi yang dilahirkannya. 

Pelaksananaan inovasi DAMBURISKA 
merupakan pelayanan Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) yang terdiri dari bidan, 
petugas kesehatan, dan kader posyandu balita. 
Sumber daya apa keuangan yang dipakai untuk 
inovasi ini adalah APBD Surabaya, dari Dinas 
Kesehatan. Semua pembiayaan yang dipakai 
telah disetujui oleh para wakil rakyat di DPRD 
Surabaya melalui pembahasan yang intensif 
sebelumnya. Selain itu, ada pula dana swadaya 
masyarakat, dari tokoh masyarakat atau 
penyantun setempat, untuk biaya-biaya kecil 
yang mendadak diperlukan, seperti cetak buku 
DAMBURISKA. Ini merupakan bentuk 
kepedulian terhadap sesama.  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat 
dalam inovasi ini berasal dari internal Pemkot 
Surabaya. Tepatnya, dari Puskesmas Sememi 
atau Dinas Kesehatan. Juga, dari Kelurahan 
dan Kecamatan yang terus berkoordinasi 
tentang pelaksanaan inovasi di lapangan. 
Sementara SDM dari eksternal Pemkot 
Surabaya terdiri dari para kader kesehatan, 
khususnya yang selama ini aktif di posyandu 
balita. Di samping itu, para tetangga dari ibu 
hamil dengan risiko tinggi yang menjadi sasaran 
program, juga dilibatkan untuk mengawasi atau 
memberi perhatian pada yang bersangkutan.  

Kegiatan DAMBURISKA sangat memungkinkan 
untuk menjadi kegiatan yang berkelanjutan. 
Sebab, secara umum, kegiatan di dalamnya 
adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi, 
para warga, tokoh masyarakat (toma)/dewan 
penyantun, kader kesehatan, dan penduduk 
pada umumnya, punya sense of belonging atau 
rasa memiliki terhadap kegiatan ini. 

Inovasi DAMBURISKA ini ada karena wilayah 
kerja Puskesmas Sememi menyumbang Angka 
Kematian Ibu di tahun sebelum program ini 
dilaksanakan. Sehingga perlu dilakukan 
kegiatan yang inovatif dalam menangani 
masalah tersebut. DAMBURISKA memberi 
pelajaran pada pihak Puskesmas Sememi dan 
Dinas Kesehatan Surabaya, bahwa kerja keras 
dan inovasi pasti membuahkan hasil positif.  

Dengan adanya DAMBURISKA, puskesmas 
bisa lebih dekat dengan masyarakat, 
memberdayakan warga setempat untuk peduli 
pada kesehatan lingkungan, demi terwujudnya 
masyarakat yang lebih berkualitas. Melalui 
inovasi ini, para petugas juga bisa 
mengimplementasikan ilmunya secara langsung 
ke sasaran program. Sehingga, mereka bisa 
lebih bermanfaat dalam melayani warga. (*) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH bertanggungjawab 

untuk menjamin kualitas hidup sehat 
masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu 
mengajak partisipasi masyarakat untuk bisa 
menjalankan PHBSRT. PHBSRT adalah 
sekumpulan perilaku yang dipraktekkan 
atas dasar kesadaran sebagai hasil 
pembelajaran, yang menjadikan 
seseorang, keluarga, kelompok, atau 
masyarakat, peduli dan berperan aktif 
mengaplikasikan hidup sehat dan 
menciptakan lingkungan yang baik. 

Ada banyak perilaku hidup sehat. Salah 
satunya, menghindari kebiasaan merokok. 
Yang di dalamnya, termasuk pula upaya 
untuk tidak merokok di dalam rumah. 
Karena, merokok di dalam rumah tidak 
hanya berdampak jelek pada perokok aktif, 
namun juga anggota keluarga lain yang 
tidak merokok atau biasa disebut perokok 
pasif.  

Perokok aktif dapat menjadi sumber 
berbagai penyakit dan masalah kesehatan 
bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau 
setidaknya tidak merokok di dalam rumah 
dapat menghindarkan keluarga.  

Sejauh ini, Kecamatan Benowo, Surabaya, 
yang di dalamnya terdapat cakupan wilayah 
kerja Puskesmas Sememi, masuk dalam 10 
besar kawasan dengan penyakit Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut (ISPA) terbanyak 
di kota ini.  

Artinya, perlu penanganan intensif di 
wilayah Sememi ini, agar ISPA di sini dapat 
diatasi dengan komprehensif. Pelaksanaan 
RIDO ROMA adalah salah satu upaya 
untuk merealisasikan keinginan tersebut.  

RIDO ROMA 
(Hindari Hobi Merokok Dalam Rumah)  

 

Tujuan RIDO ROMA secara umum adalah untuk meningkatkan 
kepedulian masyarakat untuk tidak merokok di dalam rumah 
sebagai salah satu dari indikator PHBSRT. Ada pun tujuannya 
secara khusus adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
dampak merokok dalam keluarga.  

Selain itu, melindungi keluarga dari paparan asap rokok (perokok 
pasif) dan menerapkan gerakan hidup sehat. Juga, menciptakan 
lingkungan rumah bebas asap rokok.  

Harapannya, akan ada banyak manfaat yang dapat diraih. Bagi 
puskesmas, capaian PHBSRT dapat sesuai target dan 
mewujudkan visi misi menciptakan lingkungan dan masyarakat 
yang sehat.  

Sementara manfaat bagi petugas adalah mengimplementasikan 
ilmu yang dimiliki dan meningkatkan kualitas layanan. Sedangkan 
bagi masyarakat umum, manfaat yang diraih antara lain, 
terciptanya hidup sehat bagi masing-masing individu dan 
terealisasikannya lingkungan yang layak anak sebagai generasi 
penerus bangsa.  

RIDO ROMA sebagai upaya untuk mengurangi merokok dalam 
rumah dilaksanakan untuk mewujudkan agenda pembangunan 
yang berkelanjutan pada tahun 2030 atau SDG’s (Sustainable 
Development Goals).  

Pada tujuan ketiga itu, dipaparkan cita-cita terwujudnya 
kehidupan sehat dan sejahtera bagi masyarakat. Program yang 
dilaksanakan adalah melakukan penyuluhan serta 
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Baik kegiatan 
promotif, maupun preventif, untuk meraih kehidupan sehat dan 
sejahtera yang berkelanjutan.  

Pada tujuan ketiga ini, RIDO ROMA juga berperan untuk 
mengurangi sepertiga kematian prematur respiratori kronis usia 
30-70 tahun akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).  

Selain itu, juga untuk mengurangi secara substansi kematian dan 
kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminan dan polusi 
udara dengan menurunkan penggunaan tembakau antara usia ≤ 
18 tahun. 

 

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik: 23 Maret 2018 
Kategori inovasi pelayanan publik : Kesehatan 

Kutipan soal larangan merokok di mesin pencari pada 

jejaring internet. Pemkot Surabaya berupaya memberi 
batasan pada aktifitas merokok agar tidak merugikan 
masyarakat secara umum. 
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Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, 
Surabaya memiliki banyak persoalan sosial, 
kesehatan, dan pendidikan. Persoalan kesehatan 
yang ada di sini, memiliki banyak ragam, termasuk 
tentang upaya mensterilkan rumah dari asap rokok. 
Karena, keberadaan asap rokok di rumah memiliki 
banyak dampak negatif bagi kesehatan para 
penghuni. RIDO ROMA hadir untuk memberi solusi 
problem yang dimaksud.  

Sasaran dari kegiatan RIDO ROMA ini adalah 
rumah tangga yang memiliki perokok aktif. 
Khususnya, di rumah yang ada perempuan dan 
anak-anaknya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 
di lingkungan masyarakat sebagai langkah dalam 
mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah. 
Pelaksanaan RIDO ROMA di wilayah RW 1 
Kelurahan Kandangan, yaitu RT 3, RT 5, dan RT 6. 
Sedangkan Kelurahan Sememi dilakukan di RT 3, 
RW 2, dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun 
dilakukan di RW 2 dan RW 3.  

RIDO ROMA sebagai upaya untuk mengurangi 
kebiasaan merokok dalam rumah merupakan suatu 
aksi kecil untuk memulai berhenti merokok. Dengan 
melakukan intervensi kecil, yang dimulai dari dalam 
keluarga, agar tidak ditiru oleh anak dan untuk 
memberikan udara yang sehat bagi penghuni 
rumah. Diharapkan aksi ini dapat mengubah 
lingkungan yang banyak menjadi faktor 
terbentuknya perilaku tidak sehat di masyarakat. 
Pada saat masyarakat sudah terbentuk perilaku 
yang sehat, hal tersebut akan diturunkan ke 
generasi berikutnya, sehingga menjadi generasi 
sehat secara turun temurun. 

RIDO ROMA merupakan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan yang dilakukan di 
wilayah Sememi. Pelaksanaannya berada di bawah 
arahan petugas kesehatan. Tentu saja, petugas 
kesehatan juga melakukan intervensi dan 
pendampingan secara aktif pula. Kegiatan ini 
sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam 
mewujudkan agenda SDG’s tahun 2030.  

Di kota besar seperti Surabaya, di tengah tantangan 
persoalan kesehatan yang sedemikian besar, RIDO 
ROMA mengambil peran penting. Inovasi ini 
dilaksanakan oleh Puskesmas Sememi, di sejumlah 
kelurahan, dengan jumlah warga yang dipantau 
tidak sedikit. Kawasan kerja Puskesmas Sememi 
adalah di seputar eks lokalisasi prostitusi (Moro 
Seneng), yang dulu masyarakatnya memiliki gaya 
hidup kurang baik. Sudah menjadi hal yang umum, 
di lokalisasi prostitusi, narkoba beredar dengan 
lebih mudah dibandingkan di tempat lain. Demikian 
pula minuman keras. Apalagi, rokok.  

Menghirup udara yang sehat merupakan hak setiap 
orang di dunia sehingga perlu adanya suatu aksi 
yang juga merupakan gerakan dari masyarakat 

untuk menangani hal tersebut selain peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah. 

Pelaksanaan Ridho Romah dilaksanakan di 
Posyandu Melati 3, Posyandu Melati 5, Posyandu 
Melati 6, Posyandu Gunung Kelud 3, dan 
Posyandu Anjasmara 2. Pelaksanaan inovasi 
dapat menjadi solusi bagi yang memiliki anggota 
rumah tangga memiliki kebiasaan merokok di 
dalam rumah.  

Konsep inovasi ini adalah memberdayakan 
masyarakat maka masyarakat yang memiliki 
masalah, masyarakat yang berkomitmen untuk 
menyelesaikan, dan masyarakat pula yang ingin 
menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, pihak 
yang memiliki peran sentral adalah masyarakat, 
petugas hanya fasilitator. 

Inovasi RIDO ROMA menangani masalah 
kebiasaan merokok di dalam rumah yang 
dilakukan perokok aktif di wilayah kerja 
Puskesmas Sememi. Setelah inovasi ini berjalan, 
jumlah perokok aktif yang merokok di dalam 
rumah mengalami penurunan. RIDO ROMA 
memberi pelajaran pada pihak Puskesmas 
Sememi dan Dinas Kesehatan Surabaya, bahwa 
kerja keras dan inovasi pasti membuahkan hasil 
positif.  

Dengan adanya RIDO ROMA, puskesmas bisa 
lebih dekat dengan masyarakat, memberdayakan 
warga setempat untuk peduli pada kesehatan 
lingkungan, demi terwujudnya masyarakat yang 
lebih berkualitas. Melalui inovasi ini, para petugas 
juga bisa mengimplementasikan ilmunya secara 
langsung ke sasaran program. Sehingga, mereka 
bisa lebih bermanfaat dalam melayani warga 
dengan lebih optimal.  

Di sisi lain, RIDO ROMA membuat kedekatan 
antar warga makin erat. Sebab, kegiatan ini 
basisnya memang memupuk rasa kekeluargaan. 
Sehingga, ada kepedulian antar semua elemen 
warga.  Secara tidak langsung, masyarakat juga 
menjadi paham apa yang perlu dilakukan agar 
lingkungan terbebas dari asap rokok yang 
berbahaya. Ke depan, kegiatan ini akan 
dikembangkan dengan penambahan cakupan 
wilayah program inovasi. 

Inovasi RIDO ROMA ini dapat sebagai pengingat 
oleh penghuni rumah yang merokok sebelum 
memasuki rumah untuk mematikan rokoknya. 
Kebiasaan ini dapat menjadi awal bagi mereka 
untuk mengurangi bahkan menghentikan 
kebiasaan merokok. Sejauh ini, tidak sedikit wakil 
kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran 
ingin mengikuti jejak kegiatan inovasi RIDO 
ROMA. Sebagian sudah dilaksanakan dengan 
penamaan program yang berbeda. (*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANGKRUKAN REK memberi ruang bagi 
remaja untuk berkonsultasi sekaligus 
mengekspresikan diri melalui kegiatan positif. 
Ada beberapa program di dalamnya, antara 
lain Posyandu Remaja dan Poli Pelayanan 
Kesehatan.  

Dalam dua program tersebut, remaja 
dipersilakan berkonsultasi tentang kesehatan 
dan psikologi. Para petugas berpengalaman 
siap menjadi teman curhat dan memberi 
solusi atas persoalan yang mereka hadapi.  

Program lain adalah remaja Sakabhakti 
Husada. Para remaja yang aktif di 
kepramukaan, diajak berkumpul untuk 
mendapat pemahaman lebih lanjut tentang 
kesehatan. Sehingga, mereka lebih siap saat 
terjun ke masyarakat sebagai anggota 
pramuka berwawasan kesehatan.  

Program lainnya adalah Santri Husada, yakni 
penanaman pengetahuan lingkungan sehat 
bagi para santri. Program ini khusus 
diadakan di puskesmas yang wilayah 
kerjanya berdekatan dengan pesantren. Ada 
pula Tiwisada (SD), Kader Kesehatan 
Remaja (SMP), dan Duta Kesehatan 
Remaja.  

Tiga program ini diciptakan untuk memberi 
penyuluhan pada remaja tentang pola hidup 
sehat secara umum, maupun memberi 
pengetahuan soal tantangan pemuda di 
masa datang yang hanya bisa dijawab oleh 
mereka yang kuat secara fisik, matang 
spiritual, patuh pada nilai moral keagamaan, 
dan tangguh mentalnya.  

 

CANGKRUKAN REK 
(CANGKRUKAN berkualitas REmaja Kota surabaya) 

Semua program akan memunculkan komunitas-komunitasnya 
sendiri. Mereka kemudian diberi ruang untuk mengadakan 
kegiatan-kegiatan produktif seperti penyuluhan di masyarakat, 
perkemahan atau jambore, dan lain sebagainya.  

Tentu saja, petugas Puskesmas terus mendampingi dan 
memfasilitasi semua itu. Dengan cara ini, para remaja 
mengalami pertumbuhan rasa percaya diri dan semangat 
membentuk jaringan pertemanan yang lebih luas.  

Regenerasi yang terjadi di Surabaya akan berlangsung secara 
sehat. Sebab, para remaja sudah disiapkan untuk 
menyongsong masa depan. Mereka juga melakukan kaderisasi 
pada adik-adik atau warga yang berusia di bawah mereka, 
sehingga rantai manfaat dari CANGKRUKAN REK terus terjaga 
keberlanjutannya.  

Secara garis besar, ada dua tujuan utama dari inovasi ini. 
Pertama, memberi pendampingan bagi para remaja, 
khususnya di bidang kesehatan dan psikologi. Kedua, mereka 
yang sudah berkomunitas diberikan kesempatan 
mengeksresikan diri dengan menyelenggarakan acara atau 
kegiatan positif. 

Surabaya merupakan kota besar yang kerap menghadapi 
problem sosial warga di usia remaja. Pada usia labil, sebagian 
remaja butuh teman untuk mencurahkan isi hati. Bila tidak, 
bukan tidak mungkin yang terjadi adalah fenomena buruk 
semacam bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, konsumsi 
minuman keras dan lain sebagainya. CANGKRUKAN REK 
hadir sebagai teman para remaja.  

Kebiasaan mereka untuk berkumpul dengan sesama teman 
juga difasilitasi. Perkumpulan remaja di kota besar, kadang erat 
kaitannya dengan ngebut-ngebutan di jalan atau begadang 
tanpa ingat waktu dan tanpa alasan yang jelas. Mereka 
berkumpul antara laki-laki dan perempuan, sehingga rentan 
terjadi seks bebas. CANGKRUKAN REK tidak hanya hadir 
sebagai sarana berkonsultasi guna memecahkan masalah 
kesehatan dan psikologi remaja. 

Salah satu aktifitas Sakabhakti Husada 
Surabaya  
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Lebih jauh lagi, inovasi ini memberi kesempatan 
dan memfasilitasi para remaja untuk 
berkomunitas. Mereka belajar berorganisasi dan 
menyenggarakan kegiatan-kegiatan positif. 
Mereka berinteraksi dan saling menguatkan satu 
sama lain. Energi remaja yang besar disalurkan 
pada tempat yang sesuai. Sehingga, para remaja 
dapat menjadi solusi dari permasalahan, bukan 
menjadi sumber permasalahan.  

CANGKRUKAN REK menyuguhkan solusi secara 
komprehensif. Meskipun, dalam perjalannya, 
masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. 
Contohnya, perlunya penambahan petugas 
psikologi di puskesmas yang memiliki jumlah 
remaja lebih banyak dari yang lain. Namun, 
secara umum CANGKRUKAN REK telah berjalan 
dengan sebagaimana mestinya.  

Surabaya adalah kota besar yang memiliki 
banyak persoalan sosial. Problem kenakalan 
remaja di kota besar selalu lebih kompleks 
dibandingkan kota-kota lain. Derasnya 
perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi, membuat kota ini lebih mudah terpapar 
informasi berupa budaya-budaya atau kebiasaan-
kebiasaan yang tidak sesuai dengan kearifan 
lokal maupun nilai moral yang dianut.   

Sebagai contoh, budaya seks bebas, 
penggunaan narkoba dan konsumsi minuman 
keras, yang mungkin bagi sebagian orang di luar 
negeri dianggap lumrah, tentu tidak pas bila 
dilakukan di Indonesia. CANGKRUKAN REK 
hadir untuk membentengi remaja dari pengaruh 
buruk perkembangan zaman yang terbentuk dari 
pertumbuhan teknologi informasi tadi. 

CANGKRUKAN REK memiliki program yang 
kpmprehensif. Tidak hanya memberi program 
yang bertujuan menyehatkan fisik para remaja, 
namun juga memberi program pengembangan di 
aspek psikologi, spirutual keagamaan, dan 
menguatkan mental mereka. Mereka juga 
digembleng untuk mahir berorganisasi atau 
berkomunitas. Sehingga, bisa lebih siap saat 
menghadapi dunia kerja di masa datang.  

Inovasi pengembangan remaja di Puskesmas-
puskesmas sejatinya sudah ada sejak lama. 
Namun, awalnya berangkat dari program 
pembinaan psikologi saja. Sasarannya juga 
masih remaja secara umum.  

CANGKRUKAN REK merupakan formula yang 
lebih komprehensif dan tertata. Sasarannya 
dikategorisasikan, mulai usia SD, SMP, SMA, 
atau remaja secara umum. Program 
pengembangannya pun lebih luas dan tak hanya 
berfokus di aspek psikologis. 

Inovasi ini tidak membutuhkan anggaran yang 
besar dalam pelaksanaannya. Kalaupun butuh 
pembiayaan, hanya untuk kegiatan yang bersifat 

umum seperti operasional rapat berikut konsumsi 
peserta. Sehingga, bisa diambilkan dari belanja 
rutin di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. 
Apalagi, pada kenyataannya, partisipasi 
masyarakat sudah terbentuk. Sehingga banyak 
pos pembiayaan yang justru dipenuhi secara 
swadaya. Kerap kali, pihak swasta juga ikut 
berpartisipasi aktif. Artinya, semua Pemerintah 
Daerah memiliki peluang untuk mengadakan 
kegiatan semacam CANGKRUKAN REK.  

Tugas Dinas Kesehatan adalah membanhkitkan 
partisipasi masyarakat. Baik para tokoh 
masyarakat, donatur, maupun warga secara 
umum, maupun para remaja yang menjadi 
sasaran kegiatan.  

Terlebih, CANGKRUKAN REK menitikberatkan 
pada aktiftas muda-mudi di Surabaya yang 
dikenal memiliki emosi dan semangat yang belum 
stabil. Sehingga, kemampuan menjaga 
konsistensi mutlak diperlukan. Dinas Kesehatan 
melalui Puskesmas mesti punya strategi agar 
konsistensi ini dapat terpelihara dengan baik. 

Selama ini, sejumlah Pemda maupun DPRD yang 
melakukan studi banding di Dinas Kesehatan 
Surabaya selalu diperkenalkan dengan 
CANGKRUKAN REK. Secara umum, mereka 
tertarik untuk menciptakan inovasi serupa di 
daerah masing-masing.  

Ada banyak dampak positif dari inovasi ini. Selain 
memberi para pemuda saluran beraktifitas yang 
produktif, juga memberi mereka tambahan 
wawasan mengenai kesehatan dan menambah 
jaringan pertemanan. 

Pembelajaran yang bisa diambil oleh pemerintah 
adalah tentang pentingnya inovasi untuk 
mengatasi persoalan di kota ini. Zaman yang 
berubah menuntut pemerintah untuk melakukan 
terobosan. Problem yang ada pada kehidupan 
remaja saat ini tentu berbeda dengan di masa 
lalu. Maka itu, langkah-langkah progresif, seperti 
halnya mencetuskan program CANGKRUKAN 
REK, mutlak dibutuhkan oleh warga kota di era 
kekinian, guna memberi saluran bagi remaja 
untuk berkreasi dan bermanfaat bagi dirinya serta 
masyarakat luas.  

Pembelajaran untuk remaja sebagai sasaran 
inovasi adalah penumbuhan semangat dan 
keasadaran tentang potensi yang mereka miliki. 
Para pemuda memiliki ide-ide brilian yang harus 
diaplikasikan secara tepat.  

Di sisi lain, mereka juga perlu berjejaring atau 
memerkuat tali pertemanan sehingga peluang 
sukses mereka di masa datang menjadi lebih 
besar. Yang terpenting, remaja mesti sadar 
bahwa mereka punya peran di masyarakat dan 
harus bersumbangsih di wilayah masing-masing. 
(*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH KEBANGSAAN dilakukan 
pada kisaran peringatan Hari Sumpah 
Pemuda (Oktober) Hari Pahlawan pada 
bulan November. Isinya adalah 
pembekalan tentang nasionalisme dari 
Wali Kota Tri Rismaharini dan para 
veteran perang pada para siswa 
sekolah di Surabaya. SEKOLAH 
KEBANGSAAN menjadi satu acara 
yang ditunggu-tunggu para siswa, 
karena tidak dilakukan di dalam kelas. 

Kegiatan SEKOLAH KEBANGSAAN 
dilakukan di tempat-tempat bersejarah 
di Surabaya. Tiap tahun, ada tiga lokasi 
tempat dilaksanakannya prosesi 
SEKOLAH KEBANGSAAN ini.  

Lokasi-lokasi yang pernah disinggahi 
antara lain, museum WR Supratman, 
rumah HOS Cokroaminoto, Kantor NU 
Surabaya sebagai tempat 
disuarakannya resolusi jihad, Tugu 
Pahlawan, Jembatan Merah (Taman 
Sejarah Jayengrono), dan lain 
sebagainya.  

Pada sejumlah kesempatan, selain 
memberikan pencerahan tentang 
nasionalisme dari Wali Kota dan para 
veteran pada para siswa, dilakukan 
pula teatrikal untuk memberikan 
visualisasi peperangan tahun 1945 
silam.  

Dengan cara ini, para hadirin mendapat 
gambaran tentang betapa sukarnya 
meraih serta memertahankan 
kemerdekaan. Sehingga, mereka selalu 
mencintai negara ini dan berusaha agar 
dapat memberi manfaat bagi negara 
dan lingkungan sekitar.  

 

 

 

 

SEKOLAH KEBANGSAAN 

 

SEKOLAH KEBANGSAAN bertujuan untuk memberikan 
gambaran/informasi sejarah tentang perjuangan para 
pahlawan dalam merebut kemerdekaan di Kota Surabaya 
demi mewariskan cinta tanah air dan menghargai 
pengorbanan para pejuang kepada generasi muda millenial. 
Agenda tahunan ini dihadiri oleh ribuan pelajar Kota Surabaya 
dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memeringati Sumpah 
Pemuda (Oktober) dan Hari Pahlawan (November). Yang 
perlu digarisbawahi, julukan Surabaya sebagai Kota 
Pahlawan perlu dikuatkan kembali dalam menumbuhkan nilai-
nilai kepahlawanan. Maka itu, perlu menggelorakan kembali 
semangat kepahlawanan untuk menumbuhkan jiwa berbakti 
kepada bangsa dan negara.  

SEKOLAH KEBANGSAAN menanamkan jiwa kepahlawanan 
pada generasi muda sebagai penerus pembangunan. Dengan 
cara ini, mereka lebih siap mewujudkan tranformasi nilai 
kepahlawanan dan cinta tanah air untuk membentuk karakter 
yang baik dan mewariskan semangat cinta tanah air kepada 
Generasi Muda.  

Mereka bisa menjaga semangat dan memperingati jasa para 
pahlawan. SEKOLAH KEBANGSAAN memberikan 
pendidikan karakter pada Pelajar dari tingkat SD sampai 
dengan SMP agar dapat memaknai sejarah. 

Pelaksanaan SEKOLAH KEBANGSAAN berhubungan 
dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. 
Harapannya, bisa menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan 
dalam jiwa para pemuda-pemudi atau siswa-siswi di 
Surabaya.  

Dalam tiap tahapannya, SEKOLAH KEBANGSAAN 
melakukan pendidikan karakter bagi mereka. Untuk 
mewujudkannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga 
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini 
sekolah-sekolah. Jadi, para siswa-siswi tidak hanya mendapat 
pembekalan dari Wali Kota Surabaya dan para veteran di 
lokasi.  

Para siswa membuka acara dengan seni pertunjukkan. 
Baik teatrikal maupun menyanyikan lagu-lagu nasional 
bersama-sama. 
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Setelah kembali ke sekolah, mereka diminta 
menceritakan kembali pada teman-temannya. 
Sedangkan guru-guru di sekolah, akan 
menyegarkan kembali dan mengajarkan para 
siswa tentang kepahlawan dan nasionalisme di 
Surabaya. Jadi, terjadi guliran pendidikan 
karakter secara berkesinambungan.   

Surabaya merupakan kota besar yang kerap 
menghadapi problem sosial khususnya bagi 
warga di usia sekolah. Makin hari mereka makin 
gampang mengakses informasi. Perkembangan 
teknologi membuat referensi mereka dalam 
berinteraksi bahkan mengaplikasikan gaya 
hidup tidak gampang untuk diarahkan. Mereka 
memiliki banyak pilihan tontonan, contohnya, 
melalui gawai yang terhubung dengan internet. 
Budaya yang mereka hadapi tiap hari beraneka 
ragam termasuk yang berasal dari pengaruh 
luar negeri. 

Imbasnya, terdapat pemuda-pemudi yang 
gampang terpengaruh budaya luar negeri yang 
tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sebagian 
lagi terjebak pada kecanduan game online yang 
tidak mendidik. Mereka kerap terbawa 
emosional yang berlebih ketika terjadi 
perselisihan antar individu. Mereka kekurangan 
wadah atau sarana untuk mengekpresikan diri 
sebagai pemuda yang mempunyai jiwa 
kepahlawanan. Dalam kondisi itu, mereka 
kekurangan pengalaman dalam bersosialisasi 
sesama komunitas sekolah. 

Fakta itu menjadi tantangan tersendiri bagi 
Pemkot Surabaya. Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata merasa perlu ada inovasi agar para 
pemuda di Surabaya tetap ingat terhadap 
budaya, sejarah, dan masa lalu kota ini. 
Pendidikan karakter dan kepahlawan mesti 
diaplikasikan sejak dini. Sehingga, di tengah 
arus informasi dan pertumbuhan teknologi 
seperti sekarang ini, para pemuda tetap ingat 
terhadap jasa-jasa para pahlawan yang sudah 
memerdekakan mereka dari penjajahan.   

Di sisi lain, SEKOLAH KEBANGSAAN akan 
memberikan ruang yang terbuka lebar bagi para 
pemuda-pemudi masyarakat Surabaya untuk 
berekpresi di luar jam sekolah. Mereka 
dilibatkan untuk melakukan teatrikal tentang 
kepahlawan pada momentum SEKOLAH 
KEBANGSAAN. Selain itu, hal itu bisa 
menambah ilmu dan pengalaman. Juga, bisa 
saling bertoleransi sesama siswa-siswi dengan 
sekolah lain serta menghindarkan dari segala 
kegiatan negatif. 

SEKOLAH KEBANGSAAN berkesesuaian 
dengan konteks di wilayah Surabaya. Selama 
ini, kota ini mendapat julukan Kota Pahlawan. 
Bahkan, Surabaya merupakan satu-satunya 
kota yang memiliki julukan Kota Pahlawan di 

dunia ini. Apa latar belakangnya? Jawaban dari 
pertanyaan inilah yang disampaikan pada 
kegiatan SEKOLAH KEBANGSAAN. Pejuang di 
Surabaya pada 1945 silam memertahankan 
kemerdekaan dengan semangat nasionalisme 
yang bergelora selama berhari-hari. Para 
pejuang itu tidak hanya berasal dari Surabaya. 
Ada juga yang berasal dari kota-kota lain. 
Mereka sengaja datang ke pertempuran di sini 
demi menunjukkan para penjajah bahwa negeri 
ini telah merdeka dan tidak takut mati.  

SEKOLAH KEBANGSAAN yang diadakan oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surabaya adalah murni inovasi pertama kali dan 
bukan merupakan adaptasi atau modifikasi dari 
kegiatan lain.  

Meski demikian, dinas ini juga menggagas 
program lain yang memiliki hubungan dengan 
SEKOLAH KEBANGSAAN. Yakni, Surabaya 
Heroic Track, dalam program ini, para siswa 
diajak untuk berkeliling ke tempat-tempat 
bersejarah dan memiliki nilai nasionalisme di 
Surabaya dengan bus milik Pemkot Surabaya. 

Kegiatan ini digelar nyaris berbarengan 
momentumnya dengan perhelatan SEKOLAH 
KEBANGSAAN. Para pemuda harus makin 
bersemangat dan mencintai negerinya. 
Sehingga, mereka tidak terbersit untuk 
merugikan diri sendiri dengan narkoba atau 
kebiasaan buruk lainnya. Mereka disemangati 
untuk serius dalam belajar agar dapat 
meneruskan cita-cita para pahlawan 
mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan 
sejahtera.  

Ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari 
inovasi ini. Pertama, pembelajaran bagi Pemkot 
Surabaya. Pelaksanaan program bisa lancar 
bila ada sinergitas.  

SEKOLAH KEBANGSAAN mensinergikan 
sejumlah instansi, selain Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata, ada pula Dinas Pendidikan dan 
Dinas Sosial. Juga, sinergitas dengan para 
seniman, budayawan, serta pecinta sejarah 
kota. Sinergitas dan penghilangan ego sektoral 
membuat sebuah program menjadi konsisten 
dan berlanjut secara baik dalam tiap tahun. 
Kedua, pembelajaran bagi para siswa sebagai 
sasaran program.  

Di sisi lain, para siswa menjadi paham bahwa 
untuk meraih kemerdekaan dibutuhkan kerja 
keras dan kerjasama. Mereka tidak boleh 
bermalas-malasan dan bersikap individual. 
Ketiga, pembelajaran bagi masyarakat 
Surabaya. Mereka juga turut diingatkan tentang 
nilai-nilai kepahlawan dan sejarah kota 
Surabaya yang penuh nilai nasionalisme atau 
cinta tanah air. (*) 
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ADALAH MEMUDAHKAN LAYANAN 

PADA MASYARAKAT. GOL AKHIRNYA, 
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SEJAHTERA” 
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