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SURABAYA-Rusuh, bentrok antar 
sup porter bola adalah hal yang sering 
terjadi di setiap pertadingan sepak bola. 
Terlebih klub yang mempunyai suppor-
ter fanatik, seperti Persebaya Surabaya.  
Dalam mencegah kerusuhan ini perlu 
penanganan khusus. Kapolrestabes Su-
rabaya Kombes Pol M. Iqbal  punya kiat 
tersendiri, salah satunya adalah menga-
jak mereka berdialog dan mencari akar 
masalah penyulutnya.   

Hal ini diungkapkan Kombes Pol M 
Iqbal  dalam Respect Party  yang meng-
hadirkan Bonek, Bobotoh, Persikmania, 
dan Aremania pada Minggu (9/7) di Ra-
dio Suzana Surabaya, Jalan Wali Kota 
Mustajab.

Dalam kesempatan ini M. Iqbal ber-
sama nara sumber lainnya, seperti Cris-
tian Gonzales (pemain bintan Arema 
Ma lang), Tri Septa Agung Pamungkas 
(pe nulis dan penggemar sepak bola), 
me ngajak para supporter untuk sa-
ling menjaga kerukunan dan ketertiban 
saat mendukung klub idolanya berlaga. 
Selain untuk menghindari kerusuhan, 
aja kan itu juga dimaksudkan untuk men-
jaga keselamatan supporter sendiri.

“Intinya seperti ini, kita (supporter) 
semua bersaudara, saling bergandeng 
tangan untuk membangun sepak bola 
In donesia, dan NKRI (Negara Kesatuan 
Republik Indonesia). Begitu pula sup-
porter dengan aparat kepolisian. Kami 
sa ling membutuhkan untuk mewujudkan 
pertandingan yang aman dan nyaman, 
serta menghibur. Suporter juga harus 
tertib di lapangan maupun di jalan, pakai 
helm, dan tidak bonceng tiga jika ber-

kendara roda dua. Kami Polri sangat 
ingin supporter bisa aman dan selamat. 
Ka lau ada yang bikin ulah kami pun 
akan menindaknya,” ujar pria Iqbal.

Lebih lanjut, pria kelahiran Palembang 
ini juga mengajak manajemen klub un-
tuk membantu mengampanyekan ke-
rukunan antar supporter. “Kami ajak 
ma najemen klub untuk berkerja sama 
untuk mengampanyekan dan mengedu-
kasi supporternya. Mereka punya pe-
ngaruh besar. Kami harapkan de-
ngan kampanye tersebut bisa 
me nertibkan supporter dan 
nan tinya bisa menular ke sup-
porter lain saat pertandingan.   

Iqbal yang akrab dan diido-
lakan para bonekmania ini me-
negeskan bahwa Polri akan 
se lalu siap dalam membantu 
pe ngamanan pertandingan. “Ka-
mi selalu ada, apabila ada yang 
perlu dibantu mari diskusikan 
dengan kami. Kami akan mene-
rima masukan dan keluh kesah 
rekan-rekan, demi keteriban dan 
kebaikan bersama,” tambah M. 
Iqbal. (dyn/iku)

PENGHORMATAN: Kombes Pol M Iqbal mendapat kalungan 
bunga dari  Dedy Stankovic duta Respect Jatim.

Kiat Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Mohammad Iqbal Atasi Kerusuhan Sepak Bola

“Rangkul Supporter, Ajak Dialog, Beri Edukasi Taat Hukum”

VIKING: Supporter Persib Bandung yang ikut hadir dalam 
Respect Party gibol di Surabaya.

JANJI TERTIB: Para supporter bola yang hadir dalam acara Respect Party  yang juga dihadiri para Bonek, Bobotoh, 
Persikmania, dan Aremania, Viking Sukabumi, Cikampek, pada Minggu (9/7) di Radio Suzana Surabaya.

GIBOL: Para Bonek mania dengan spanduk janji tertib lalu lintas ketika di jalan raya menuju dan pulang dari stadion.

SEPAKAT: Kombes 
Pol M Iqbal  saat di 

acara Respect Party 
dan Cristian Gonzales , 
kompak  ajak supporter 

tertib.
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SURABAYA–PT Pe ru
sa haan Lis trik Negara 
(PLN) Dis tribusi Jawa Ti
mur (Ja tim) terus me ning
katkan pe la yanan pe lang
gan. Bebe ra pa upa ya, mu
lai dari mela ku kan digita
li sasi la yanan, memera ta
kan rasio elek tri fi kasi 
hingga menyiapkan ac co
unt executive  (AE) selama 
24 jam. Langkah itu di
lakukan untuk memenuhi 
ke pua san para pelanggan. 

Manajer Komunikasi 
Hu  kum dan Administrasi 
PLN Distribusi Jatim G. 
Wisnu Yu lianto menga ta
kan, sa at ini pihaknya be
ru saha me ning kat kan ku
alitas pela ya nan pe lang
gan. Salah sa tu nya me
mak  simalkan ko mu ni  ka si 
de ngan menggunakan di
gi talisasi. 

“Di era digitali sa si seper
ti sekarang ini, pelanggan 
bisa menghubungi ka  mi 
melalui www.pln.go.id,” 
ujar Wis nu ditemui  Kan
tor PLN Distribusi Ja wa 
Timur, Jalan Embong 
Treng gu   li 192, Surabaya, 
Senin (10/7).

Dia melanjutkan, dari 
web site ini pa ra pelanggan 
baru atau calon pe langgan 
bi sa melakukan permo ho
nan sam bungan baru. 
Selain ju ga me  la kukan 
penam ba han daya lis trik 
oleh pe lang gan. Bisa dila
ku kan melalui website ter
sebut. “Kami ju ga ada con
tact center di 123. Per  ba i k
 an gang gu an lebih mudah 
dengan menghubungi ka
mi di nomor itu,” jelasnya. 

Wisnu menegaskan, 
PLN mem  be ri kan jaminan 
se lu ruh laporan gang guan 

Terapkan Digitalisasi Layanan hingga Siapkan AE 24 Jam
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur

akan men dapat respons 
se suai de ngan standar 
operasional. Ha  nya, setiap 
wilayah memi li ki ka rakter 
berbeda ja ri ng an listrik
nya. Se hingga ber  be da se
ti ap kecepatan pe na nga
nannya. 

Namun, Wisnu memas
ti  kan bah wa pihaknya me
mi liki standard res pon se 
time sendiri dalam me na
ngani se buah gangguan. 
Standard res ponse ti me di 
Su rabaya, ten tunya ber be
da de ngan ka bupaten yang 
memiliki ka  rakter medan 
pegu nu ng an . 

Dia menambahkan, PLN 
ju ga be kerja sama dengan 
pi  hak perbankan un tuk 
mem  permudah pem ba ya

ran bagi pe langgan yang 
ingin me  nam bah daya. 

“Hingga Juli akhir ini, 
ka mi mem ber la ku kan dis
kon 50 persen ba gi pelang
gan yang menambah da ya 
197 KWH dan bisa di ang
sur. Ka lau untuk sarana 
iba dah, penam ba han daya 
gratis hingga akhir bulan 
ini,” paparnya. 

Wisnu mengungkapkan, 
da ta pe  lang  gan yang me
nga ju kan penam ba han da
ya hing ga Senin (11/7)  
sudah me  lebih target yang 
dica nang   kan sebesar 4.000 
pe  lang gan. Ter banyak 
ada   lah di daerah Ma di un 
se  ba nyak 843 pelanggan. 
Se  dang  kan un tuk wi la yah 
Su rabaya, yak ni di wila

yah Su ra baya Se la tan de
ng an 534 pe lang  gan. 

Selain membidik untuk 
pe lang gan rumah tangga, 
PLN juga me mak simalkan 
pe lang gan industri. Ke
lebihan lis trik tahun ini 
mem bu  at pe rusahaan mi
lik negara itu ber kon sen
tra si men ing kat kan pe
ngem  bangan bisnis. 

“Di Jatim, saat ini sur
plus lis trik. Ka pasitas pro
duk si tahun ini mencapai 
8.000 me ga watt. Ke be ra
daan be be  rapa pem bang
kit listrik be  sar membantu 
hal ter se but. Se dangkan 
kebutuhan lis trik selama 
se  tahun sebe sar 5.400 me
ga watt,” urai nya. 

Perhitungannya,  lanjut 

Wis nu, jum lah produksi 
lis trik dengan ke bu tuhan 
dan sebagian lagi didis tri
bu si ke Bali dan Jawa 
Tengah hing ga bagian 
barat. Maka total ada ca
dangan 1.500 mega watt. 
Kele bi han inilah yang se
lanjutnya diupa ya kan 
PLN agar bisa terserap 
mak s  i mal. Karena itu, 
sek tor industri dibidik 
oleh PLN. 

“P engembangan bisnis, 
kami me nyiapkan account 
execu ti ve untuk melayani 
pelanggan be sar. Petugas 
ini kami si ap kan 24 jam. 
Ini strategi jem put bola,” 
kata Wisnu. 

Wisnu menguraikan, 
jem  put bo la ini juga dila
ku kan de ngan rajin men
da tangi ke in dustri. De
ngan begitu di ha rapkan 
ada kedekatan de ngan 
pelanggan yang poten si al. 
Hal ini guna memperluas 
pe lang gan. 

Sementara, mengenai 
ra  sio elek tri fikasi, Wisnu 
me nye  butkan, saat ini pi
haknya terus berupaya 
agar bisa menjangkau de
sa di Jatim yang belum 
ter  aliri listrik. Seperti pa
da dua desa di Bondowoso. 
Ke be ra daannya yang 
harus melewati hu tan 
milik perhutani. Membu
at nya PLN harus sedikit 
ber su sah payah untuk 
bisa men dirikan pem
bangkit te naga listrik. 
“Kami juga saat ini tengah 
berkonsentrasi pa d a 
wilayah kepulauan Ma
dura yang belum bisa 24 
jam penuh teraliri listrik,” 
tuturnya. 

Wisnu mengatakan, gu

na mem perkuat listrik di 
ke  pu lauan Ma d  ura, saat 
ini se dang dibangun pem
bangkit tenaga listrik. 
Tar  get nya, 25 pembangkit 
telah selesai semua pa da 
akhir tahun nanti. Dan, bi
sa me nerangi seluruh desa 
di ke pu la u an Ma du  ra. 

“Masalah pem b a ngu nan 
pem bang kit listrik ini, 
kami bicara bu  kan soal 
bisnis. In  ves tasi yang di s i
ap kan adalah Rp 14 
milliar,” ka tanya. 

Diakuinya bah
wa hing ga seka
rang, baru 87 
persen wilayah 
di Ja  tim yang 
su dah teraliri 
listrik. Ke mu di
an un tuk Ma du
ra, baru 70 per sen 
dan wi la yah 
ta  pal ku
da ma
sih 80 
per sen. 
I n i 
t a n 
t a 
n g 
a n 
dan 
p e 
ker
ja an 
r u 
m a h 
b a  g i 
PLN un
tuk bi sa 
me me ra
ta kan ali
ran lis  trik di 
se luruh wi
layah Ja tim. 
Fa k tor geo
gra fis yang 
men jadi latar 

be la kang ma sih be lum bi
sa se ratus per sen wi la yah 
di Ja tim ter  aliri lis trik. 
“Kalau ting kat gang gu  an 
pe ma  da  man su dah sa  ngat 
ja  rang. Se  cara pe riodik ka
mi selalu me l a ku  kan pe
me liha ra an ja ri ng an mela
lui PDKB. Yang mampu 
me la ku kan per baikan 20 
kilo volt ta np a me mu  tus 
ja ri ngan. Ka mi ju ga me
ma kai ka bel ba wah ta nah 
dan mela ku kan pe  n ataan 
ja ringan uti  li tas,” tan  das

nya. (bae/hen)

PASOKAN LISTRIK: 
Petugas PLN melakukan 
pemasangan jaringan 
kabel  baru untuk 
memenuhi permintaan 
kebutuhan listrik di 
wilayah PT PLN 
Distribusi Jawa Timur. 
Saat ini permintaan 
listrik di wilayah ini 
masih bisa terpenuhi 
oleh PLN bahkan 
stoknya berlebih. 
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