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Harus Masuk Jejaring Kota Kreatif Dunia
KEMBANG JEPUN–Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Surabaya Jamhadi menyebut, pada
tahun 2018, jumlah investasi yang
masuk ke Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan kelas dunia sudah cukup baik, yakni mencapai Rp
51 triliun. Dengan pencapain tersebut, ia menargetkan pertumbuhan
investasi di Surabaya sepanjang tahun ini akan tumbuh sekitar 5 persen. Sehingga peluang investasi di
Surabaya bisa menjadi triggers pertumbuhan ekonomi, bahkan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
Menurut Jamhadi, adanya peluang investasi tersebut harus serta
merta didukung dengan fasilitas kota Surabaya yang harus memadai.
Seperti adanya Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition (MICE)
yang bertaraf internasional guna
menyelenggarakan agenda thematic
selama satu tahun penuh yang setiap bulannya diisi dengan topik materi yang berbeda. Kemudian, kota
Surabaya harus memiliki World Trade Center (WTC) yang sesungguhnya. Sekaligus adanya logistic center
yang modern dan tepat lokasi. Selain
dari sisi infrastruktur tersebut, terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) ekonomi kreatif (ekraf) juga harus segera disahkan demi

pengembangan industri kreatif kelas
dunia. “Nah, kota Surabaya juga harus masuk ke dalam jejaring kota
kreatif versi United Nation of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Guna meningkatkan kerjasama antar negara dan
bangsa di dunia melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Harus ada perda yang
mengaturnya, termasuk perda ekonomi kreatif juga yang akan digenjot,” jelasnya.
Adapun terkait peluang investasi
dalam sektor hospitality, Jamhadi
menuturkan, saat ini sebenarnya sudah cukup banyak hotel. Namun memang masih ada beberapa hotel yang
masih memiliki peluang, karena tidak
semua segmen ada. “Misalnya jika kita berbicara hotel bintang berapa? Itu
yang sampai saat ini masih ada peluangnya adalah hotel di daerah-daerah
tertentu kemudian dengan kriteria
bintang 5. Sedangkan hotel bintang 3
peluangnya masih tetap ada namun
sangat kecil,” tuturnya.
Jamhadi mencatat, sampai dengan
saat ini, jumlah kamar hotel di Kota
Pahlawan tidak kurang dari 42.000
kamar yang berasal dari 251 bangunan hotel. “Nah, di situ ada market
riset yang menunjukkan hotel bintang 5 yang masih ada peluang,” ujarnya. Sedangkan
untuk MICE
bertaraf interasional,
Jamhadi
menyebutkan bahwa
itu juga masih harus dibuat. “Bu-

kan yang kecil tetapi yang besar sekalian, kalau bisa sekitar 40-50 hektare. Karena di situ yang masih ada
potensi besar,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya, hotel bintang 3 tingkat huniannya masih rendah. Sekitar 63 persen. “Sehingga,
untuk hotel bintang 5 mungkin ada
permintaan. Apalagi ke depan ini nanti akan mulai banyak permintaan, didukung dengan keberhasilan Bu Wali
(Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,
Red) yang mendapat penghargaan internasional itu juga,” katanya.
Sementara, untuk tahun ini, Jamhadi memprediksi hotel bintang 5
mampu tumbuh hingga 7 persen. Sedangkan yang lainnya sekitar 4 persen saja. “Namun jika alternatif kedua jalan, tumbuhnya bisa sampai 9
persen, tetapi yang bintang 3 tumbuhnya di kisaran 5 persen saja. Karena memang sekarang tingkat huniannya kurang menarik untuk investasi baru,” ujarnya.
Alternatif kedua yang dimaksud
adalah kalau kota Surabaya masuk ke
dalam jejaring kota kreatif dunia, maka nantinya akan banyak orang baik
dari dalam maupun luar negeri yang
rutin datang ke Surabaya. “Kalau MICE internasionalnya juga ada misalnya kita lihat ada satu kegiatan pameran thematic
tahunan yang
diselenggarakan selama
satu tahun
penuh tidak berhenti, maka itu akan
tumbuh positif,” imbuhnya.
(cin/opi)

Surabaya Butuh Rp 120 Triliun
PENGAMAT Ekonomi Wisnu Wibowo
menjelaskan, kebutuhan akan investasi
bagi kota Surabaya di tahun 2019 ini nantinya lebih dari Rp 120 triliun. Dan hal ini
juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi kota Surabaya yang ditargetkan tumbuh mencapai 6,4 persen. “Jadi itu harus
digerakkan oleh investasi. Nah, ditemukan
angka Rp 120 triliun itu dengan
asumsi kita punya angka incremental capital output ratio
(ICOR) atau tingkat kebutuhan investasi untuk meningkatkan output. Misalnya kalau kita mau meningkatkan output satu,
maka investasinya harus
3,5 kalinya. Kalau mau meningkatkan 100 maka investasinya 350. Kurang lebih seperti
itu. Nah, ketemulah kebutuhan investasi di Surabaya sekitar Rp 120 tiliun itu
tadi,” jelas Wisnu.
Maka kemudian di tahun 2019 ini harus
ada upaya secara nyata untuk menggenjot
kinerja investasi. Sekaligus supaya dapat
memenuhi kebutuhan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi tersebut. Wisnu
menuturkan, jika dilihat dari tren yang
mengacu pada data Dinas Penanaman
Modal dan PTSP kota Surabaya, untuk
investasi di Surabaya dari tahun 20142018 sudah menunjukkan peningkatan
yang cukup bagus. “Nah, sehingga di tahun ini harus bisa melipatgandakan investasi tersebut,” ujarnya.
Adapun jika dilihat dari perkembangan
selama empat tahun terakhir, tren untuk
investasi penanam modal asing (PMA),

berdasarkan realisasinya lebih banyak
yang masuk ke sektor telekomunikasi,
perdagangan, dan industri. Sedangkan
untuk investasi penanam modal dalam
negeri (PMDN) lebih banyak yang masuk
ke sektor industri makanan, industri logam dasar, transportasi termasuk juga
pergudangan. “Namun terkait dengan
hospitality, jika dilihat lagi baik PMA
maupun PMDN arus investasinya selalu selaras dengan karakteristik ekonomi Surabaya
yang bergerak ke arah sektor
perdagangan dan jasa. Nah,
baru salah satunya di sana
muncul hospitality untuk
mendukung sektor perdagangan dan jasa, maka kemudian jasa akomodasi itu menjadi penting,” jelasnya.
Wisnu menuturkan, jika upaya untuk meningkatkan investasi tidak bisa bersifat sektoral atau parsial. Wisnu mencontohkan, dengan adanya kerangka berpikir,
sebenarnya yang pertama dapat dilakukan
adalah menggerakkan sektor pariwisata.
“Setelah itu baru masuk ke perdagangan.
Kemudian kalau perdagangan maju maka
akan masuk ke investasi,” katanya.
Oleh karena itu menurut Wisnu tidak
bisa menargetkan peningkatan investasi hanya dengan berfokus pada investor.
“Kita harus melihat keterkaitan antar
sektor. Misalnya, pintu masuk investasi
bisa melalui pariwisata, banyak wisatawan yang masuk ke Surabaya, yang
nantinya akan menggerakkan sektorsektor ekonomi termasuk perhotelan,”
imbuh Wisnu. (cin/opi)
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JAGA TOLERABSI: Beberapa guru, wali murid, komite, dan siswa TK Bahrul Ulum berfoto bersama
seusai bagi takjil.

TK Bahrul Ulum Tanamkan
Jiwa Sosial lewat Bagi Takjil

INVESTASI PROPERTI: Apartemen
Gunawangsa MERR di kawasan
Surabaya Timur. Kawasan ini menjadi
salah satu wilayah di Surabaya yang
paling diminati investor, karena
terintegrasi dengan MERR, Tol Juanda,
Pelabuhan Tanjung Perak, dan
Jembatan Suramadu.

KUPANG JAYA–Puluhan anak dari
TKanak-Kanak (TK) Bahrul Ulum Jalan
Kupang Jaya 2/59 Surabaya, Kelurahan
Sonokwijenan, melatih anak didiknya untuk berbagi dengan membagikan ratusan
takjil, Rabu sore (29/5) sore. Mereka terlihat antusias mengikuti kegiatan sosial
tersebut. Sebanyak 350 nasi bungkus sebagai takjil yang disediakan TK Bahrul
Ulum, ludes dibagikan kepada pengguna
jalan yang melintasi Jalan Kupang Jaya.
Kegiatan bagi takjil ini merupakan kerjasama pihak Komite sekolah serta pendanaan dari wali murid dan infak. Tujuannya tak lain adalah memberikan pembelanjaran dan melatih anak-anak agar
terbiasa berbagi dengan sesama.
Kepala TK Bahrul Ulum Puji Lestari, S.Pd
menyampaikan banyak terima kasih atas
kerja sama wali murid dan Komite sekolah
yang telah membantu kelancaran dan kemajuan sekolah. Termasuk mengenalkan budaya berbagi sejak dini dengan membagikan

takjil untuk berbuka puasa. ”Semoga kegiatan ini akan menumbuhkan rasa empati dan
peduli pada diri anak-anak,” ujarnya.
Ketua Komite sekaligus sekretaris Yayasan TK Bahrul Ulum Hj.Indria Sekar
Sari menambahkan, berbagi bersama ini
dilakukan untuk melatih anak-anak
mengenal lingkungan untuk bersedekah
di bulan puasa. “Kami ingin mengenalkan
bersedekah di bulan puasa kepada anakanak di usia dini,” ungkap Hj. Indria. Selain itu, ketua Yayasan Bahrul Ulum Miftachul Anwar berharap antara Komite
dengan sekolah bisa bersinergi dan komunikasi terus lewat program, tapi tidak
meninggalkan wali murid. “Karena kerja
sama akan melahirkan prestasi dan kemajauan sekolah,” ungkapnya.
Untuk mengetahui aktivitas TK Bahrul
Ulum, dapat mengakses Instagram: @puji8205, Facebook: puji lestari dan email:
b_ulum23@yahoo.co.id atau WA di nomor
081319601887. (agn/ opi)
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