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Jadi Pengawas
Kebijakan Pemkot
Memerangi Covid-19
KEMBANG JEPUN–
Saat Surabaya, Indonesia
bahkan dunia tengah melawan ganasnya Covid-19, kehadiran media
massa dianggap penting.
Perannya memberikan
informasi mengenai
upaya pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Setahun lamanya
Covid-19 menyerang, media pun tak tinggal diam
dalam menyajikan informasi untuk masyarakat
Kota Pahlawan.
Di tengah pandemi inilah Radar Surabaya, hari
ini, merayakan hari jadinya ke-20 tahun. Usia
yang sudah dewasa ini,
membuat Radar Surabaya
terus menjadi ‘pengawas’
terhadap kebijakan, langkah, maupun tantangan
pemerintah dalam mengatasi pandemi yang kemudian diinformasikan kepada publik.
Menurut Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya, Hendro Gunawan,
Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya akan lebih memperketat kawasan perkampungan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) mikro
dengan memberlakukan
kembali kampung tangguh.
Selama menjabat sebagai,
Hendro mengaku juga fokus pada penanganan Covid-19.
”Kita tidak boleh lengah,
tetap harus waspada, penerapan protokol tetap harus
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Radar Surabaya mampu mewadahi informasi
tentang Kota Surabaya. Terutama
di masa pandemi Covid-19 ini.”
dijaga. Tentunya juga ada
upaya peningkatan supaya
angka-angka bisa dipertahankan, syukur bisa menjadi zona hijau kembali,”
katanya.
Di usia yang sudah dewasa ini, menurut Hendro,
Radar Surabaya merupakan media cetak yang
mampu mewadahi persoalan-persoalan Kota Surabaya. Mengingat, di Surabaya, tak banyak media
yang fokus pada isu-isu local. Masih lebih banyak
yang lebih memilih fokus ke
persoalan Jawa Timur
hingga nasional.
“Saya melihat dan membaca koran Radar Surabaya mampu mewadahi
informasi tentang Kota
Surabaya. Terutama di
masa pandemi Covid-19
ini,” ungkapnya.

Diakuinya, selama ini
Radar Surabaya selalu
memberikan informasi
yang positif. Sehingga bisa
membawa Surabaya menjadi maju lewat informasi
positif yang diberikan setiap harinya.
“Saya kira warga Surabaya terinsiparasi
dengan membacar Radar
Surabaya, karena sa
ngat informatif dan berimbang. Terutama di
ten gah pandemi ini.
Masyar akat butuh peran
media sebagai penyampai informasi mengenai
p e r k e m b a n g a n
Covid-19,” jelasnya.
Hendro juga mengakui
jika Radar Surabaya
menjadi salah satu media
yang konsisten menyampaikan informasi yang
bermutu untuk khalayak.
Karena mempunyai kekhasan dalam penyajian
beritanya untuk Kota Surabaya. Ia berh arap
dengan usia yang matang, Radar Surabaya bisa terus memberikan
pengetahuan dan wawasan yang informatif untuk warga Surabaya.
“Selamat ulang tahun
Radar Surabaya yang ke20. Semoga di usianya
yang cukup dewasa ini,
Radar Surabaya terus
memberitakan informasi
yang dapat membuat warga Surabaya lebih semangat untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan,”
harapnya. (rmt/opi)
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