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KEMBANG JEPUN – 
Semangat membangun 
Kota Pahlawan dari kam-
pung ke kampung terus 
digelorakan oleh Pemkot 
Surabaya. Salah satunya 
melalui program Surabaya 
Smart City (SSC).  Selama 
enam bulan tim verifika-
tor menilai kondisi 1.020 
rukun warga (RW) yang 
menjadi peserta SSC 2022.

Harian Radar Sura-
baya ikut menjadi media 
partner program unggu-
lan Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi itu. Jauh se-
belum ada SSC, Radar 
Surabaya ikut mendu-
kung program Merdeka 
dari Sampah (MDS). Pro-
gram SSC mendapat sam-
butan yang sangat luas 
dari ribuan peserta. 

Puncak acara SSC 2022 
digelar pada Selasa (20/12) 
malam di halaman Balai 
Kota Surabaya.  Para pe-
serta 75 besar terlihat hadir 
meski saat itu Surabaya se-
jak siang diguyur hujan. 

Bahkan, mereka sudah da-
tang sejak pukul 15.00.

Hadir dalam acara terse-
but Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
Agus Hebi Djuniantoro, Ke-
pala OPD lainnya di ling-
kungan Pemkot Surabaya, 
Forum Komunikasi Pimpi-
nan Daerah (Forkompinda) 
Surabaya, Lurah dan Ca-
mat se-Surabaya, RT dan 
RW peserta SSC 2022, Di-
rektur Utama Jawa Pos 
Leak Kustiya, dan Direktur 
Radar Surabaya Lilik Wi-
dyantoro.

Kesuksesan perhelatan 
SSC 2022 memang tak le-
pas dari peran warga Sura-
baya untuk membuat ling-
kungan menjadi tertata ra-
pi. Tak hanya itu, pergera-
kan ekonomi kerakyatan 
juga dimulai dari kampung. 
Pola hidup sehat dan ber-
sih, serta potensi kampung 
juga telah digerakkan war-
ga selama SSC 2022.

Wali Kota Surabaya 

Eri Cahyadi berharap 
semangat peserta SSC 
2022 tidak luntur. “Se-
moga perjuangan ini ti-
dak luntur dan tetap 
berkelanjutan. Hadiah 
yang didapat juga bisa 
bermanfaat,” kata Eri.

Tahun 2023 ini, Cak Eri 
akan mengadakan lomba 
untuk kampung-kampung 
jawara SSC. Lomba itu 
nantinya yang dinilai ada-
lah bagaimana RW bisa 
mengetahui kondisi ling-
kungannya.  “Yang dinilai 
adalah seberapa mengerti 
RW terhadap anak putus 
sekolah di lingkungannya. 
Kemudian persoalan gizi 
buruk, RW juga harus tahu. 
Dan seluruh RW juga diha-
rapkan bisa memproduksi 
barang lokal atau dalam ne-
geri,” terang Cak Eri.

Cak Eri juga berpesan 
kepada warga untuk 
menjaga keharmonisan, 
menjaga keamanan dan 
ketertiban agar Sura-
baya menjadi  lebih 

baik.  “Karena keheba-
tan Surabaya bukan dari 
wali kotanya, namun da-
ri warga Surabaya,” te-
gas Eri. (rmt/rek)

MENYAPA: 
Wali Kota 
Surabaya 
Eri Cahyadi 
berdialog 
dengan peserta 
SSC 2022. 

ANTUSIAS: 
Para perwakilan 
tiap RW peserta 

SSC 2022 berdan-
dan heboh dan 

penuh semangat 
saat awarding di 

halaman Balai Kota 
Surabaya.
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