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Surabaya Aman, 
Warga Amerika Nyaman 
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Surabaya semakin 
nyaman  ditempati. Ini 
dirasakan oleh masya
rakat Amerika Serikat 
yang tinggal di Sura
baya. Disampaikan oleh  
Konsul Jenderal Amerika 
di Surabaya, Mark McGo
vern, Surabaya adalah 
kota yang ramah, mulai 
dari masyarakat, ling
kungan kerja dan ruang 
publik yang lain.

SURABAYA–Kesan per
tama yang selalu didapat
kan orang luar dari orang 
Indonesia, khususnya Su
rabaya adalah keramahan 
masyarakatnya. Sebuah ke
san yang umum didengar, 
namun begitulah adanya. 
Hal itu juga dirasakan 
Mark McGorven.

Hubungan baik yang su
dah dijalin Surabaya de ngan 
Amerika Serikat sudah terja
lin lama.  Tahun 2019  ini, 
merupakan  70 tahun Kon
jen Amerika Serikat ada di 
Surabaya, sementara secara 
keseluruhan sudah 55 tahun 
Konsulat Jenderal Amerika 
Serikat berada Indonesia.  
Bertugas menjembatani hu
bungan antara Indonesia 
dengan Pemerintah Amerika 
Serikat. Kerjasama yang di
bangun selain diplomatik ju
ga ekonomi juga sosial dan 
budaya. 

“Sejak hari pertama ber
tugas, saya disambut de
ngan sangat baik. Dan pe
nga laman menariknya, 
orangorang yang saya te
mui, mulai dari aparat pe
me rintahan hingga lingku
ngan bisnis selalu mena
war kan senyum yang lebar. 
Itulah yang mengajarkan 
saya untuk selalu terseny
um, “ kata Mark saat di
temui  di kantor konsulat 
Jenderal Amerika Serikat 
di Surabaya, Rabu (18/2). 

Di samping itu, Surabaya 
merupakan kota yang ber
kembang secara masif. Infra
struktur, keamanan, wisata, 
IT yang terus menerus di
bangun oleh pemerintah ko
ta menjadikan Surabaya 

men jadi kota modern. Bah
kan ia sendiri takjub ketika 
Wali Kota Tri Rismaharini 
menunjukkan bagaimana ia 
mengelola kotanya dengan 
sistem yang terintegrasi. Ia 
pun tak heran, Surabaya 
men jadi percontohan kota 
lain dalam menge lola pe
merintahan. 

Dari segi keamanan pun 
sama. Menurutnya, Sura
baya adalah kota yang 
aman ditinggali. Ia sendiri 
secara personal tak per
nah mendapat ancaman 
dari siapapun. Pun dengan 
warga Amerika Serikat 
yang tinggal di Surabaya.

 Ia terkesan dengan kea
manan di ruang publik, se
perti halnya banyak seku
riti yang berjaga di malmal 
maupun perumahanperu
mahan. Mark mengaku, hu
bungan Konsulat Jenderal 
Amerika Serikat dengan 
aparat Kepolisian  juga ter
jalin dengan sangat baik.  
Bahkan kedua belah pi
hak kerap mepakukan 
kerjasama yang 
membangun. 

Menariknya, meli
hat masifnya pem ba
ngunan di Sura
baya, 
p e 

merintah 
juga peduli 
dengan tempat
tempat terbuka. 
Dan di mana ada ru
ang terbuka, di situ 
selalu ramai diguna
kan untuk beraktivi
tas . Kegiatan sema
cam itu sangat mena
rik di matanya. “ Di 
Taman Korea, saya 
melihat anakanak mu
da energik, berlatih 
dance KPop, rasanya 
saya ingin bergabung 
saja,” kelakarnya. 

Surabaya juga meru
pakan kota yang 
penuh keberagaman. 
Agama, ras, suku dan 
latar belakang yang 
membaur dan berdam
pingan di Surabaya 
selalu menarik perha

tiannya.  Ia melihat ini juga 
se per ti Amerika Serikat, di 
ma na penduduknya juga be
ragam. Bahkan, beberapa 
wak tu lalu ia mengunjungi 
klen teng Bon Bio dan sangat 
ter kesan dengan diversity di 
da lamnya. Klenteng yang ber
diri megah di tengah hiruk pi
kuknya aktivitas warga. 

Untuk urusan birokrasi 
pun, ia tak pernah menemu
kan masalah. Semua dilaku
kan dengan mudah, meski 
tentu saja ada detaildetail 
yang sedikit berbeda de ngan 
ne gara asal. Namun baginya 
urusan biro krasi 
selalu sa
ma di 
m a n a 
pun. 

H a l 
hal yang 
dialami 
M a r k 

sendiri, bisa jadi mewakili 
apa yang dirasakan masy
arakat Amerika yang tinggal 
di Surabaya. Saking nya
mannya, tak jarang, ia men
dengar  banyak warganya 
ingin tinggal lebih lama di 
Surabaya. “Saya tidak per
nah mendapatkan komplain 
dari warga saya yang ada di 
sini, mereka semua senang 
berada di sini,” terangnya.

Tak ketinggalan, kerjasa
ma di bidang pendidikan 
menjadi salah satu konsern 
utama Pemerintah Amerika 
melalui konjen di sini. Pendi
dikan memang salah satu 
bentuk program utama yang 
dijalankan oleh Konsul Jen
dral Amerika di Surabaya, 
karena kemajuan bangsa di
mulai dari pendidikan. Apa
lagi, pendidikan juga salah 
satu cara untuk saling 
mengenal budaya. Siswa da

ri Surabaya yang belajar 
ke Amerika dapat 

lebih me nge
nalkan budaya

nya, dan secara 
tidak langs

ung, mereka 
juga be
lajar ten
tang bu
daya asi
ng. 

Se jauh 
ini, Konjen 

Amerika me
nyediakan berba
gai program per

tukaran pelajar 
yang bisa diikuti 
oleh siswa maupun 
mahasiswa Sura
baya, yang ingin 
belajar ke Amerika 
Serikat. Diantara
nya beasiswa kepa
da siswa SMP/SMA.  
Pun juga program 
lain seperti YSEALI 

yang setiap tahun di
tawarkan. 
Konsul Jenderal 

Amerika Serikat mem
buka pintunya lebarle
bar untuk semua warga 
Surabaya yang ingin 
mengenal lebih jauh ten
tang Amerika Serikat 
melalui Kantor Konsul 
Jenderal Amerika di Su
rabaya. (is/rak)


