Surabaya
Profil Kota Surabaya
Surabaya adalah ibu kota propinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai kota
pahlawan, terletak pada 112.12 – 7.2 lintang selatan dan berada diseberang kepulauan
Madura.
Luas : 2900.443 Km2
Lambang : ikan suro dan Buaya (suro dan baya)
Penduduk : 2.412.880 jiwa
Bahasa : jawa dan Indonesia
Topografi/Geografi
Kota pantai
Dataran rendah antara 3-6 m diatas permukaan laut
Daerah berbukit, yang terletak di Surabaya selatan 20-30 m diatas permukaan laut
Iklim
Musim kemarau : Mei – Oktober
Musim hujan : Nopember – April
Temperatur : 28 C
Daerah pemukiman padat, tanah-tanah dibutuhkan untuk perumahan, kebutuhan
komersil dan untuk komersil dan untuk rekreasi, sehingga tidak ada lagi daerah yang
kosong yang dapat digunakan untuk Sanitary Landfill.
Visi Surabaya
“SURABAYA METROPOLITAN MADANI 2010”
Misi Kota Surabaya
! Mendorong perbaikan mental dan moral dalam pengembangan kualitas sumber
daya manusia, baik dalam kesatuan masyarakat maupun pemerintahan melalui
peningkatan iman dan taqwa, profesionalisme dan penguasaan ilmu dan teknologi
menuju era globalisasi.
! Mewujudkan tatanan sosial politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, peran
serta publik, pemberdayaan publik dan gender menuju terciptanya rasa aman bagi
seluruh aspek kehidupan masyarakat denagn didukung oleh penegaan hukum
! Mewujudkan organisasi pemerintahan yang memegang teguh nilai-nilai pelayanan
publik (public servise) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang didukung
oleh upaya restrukturisasi birokrasi menuju peningkatan kinerja kelembagaan dan
pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif
! Meningkatkan secara optimal utilisasi publik maupun sarana dan prasarana
perkotaan yang dicirikan metropolitan untuk mewujudkan city services melalui
penciptaan tata ruang dan sistem transpotasi yang terpadu dan berkembang untuk
mendukung kecukupan mobilitas warga kota
! Mengembangkan wawasan pembangunan kota yang dulunya berbasis INDAMARDI
GARPAR (Industri Perdangangan Maritim Pendidikan, Garnisun, Dan Pariwisata)
menjadi BUDIPAMARINDA (Budaya, pendidikan, pariwisata, maritim, industri, dan
perdagangan) melalui peningkatan kerjasama antar daerah yang saling
menguntungkan guna mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta
mendorong pembangunan berkelanjutan
Surabaya sebagai Kota Maritim
Sebagai kota maritim, Surabaya memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung.
Wilayahnya yang bergandengan dengan Laut Jawa dan Selat Madura menjadikan
Surabaya memiliki kedudukan strategis di bidang kemaritiman.

Dikenalnya Surabaya sebagai kota maritim telah diketahui sejak lama secara alamiah
Surabaya telah menyediakan pelabuhan besar yang mampu disinggahi kapal-kapal
besar. Sebagai pintu gerbang Jawa Timur dan Indonesia Timur, pelabuhan Tanjung
Perak menempati posisi yang strategis. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai kota
maritim, pelabuhan Tanjung Perak telah dibangun menjadi pelabuhan modern.
Kebijakan ini guna mendukung arus perdagangan lokal, regional, nasional dan
internasional.

Foto Surabaya yang diambil dari satelit SPOT5

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, di Surabaya juga telah dibangun industri
perkapalan yaitu PT.PAL. PT. PAL ini awalnya adalah pusat perbaikan kapal, yang
kemudian dikembangkan sebagai sebuah industri pembuatan kapal untuk memenuhi
kebutuhan transportasi laut.
Keberadaan Surabaya sebagai kota maritim juga tampak dari tersedianya lembaga
pendidikan yang mengacu ke bidang kelautan, yakni Akademi Angkatan Laut (AAL),
Komando Pendidikan Angkatan Laut (Kodikal) dan Fakultas Perkapalan di ITS.
Lembaga-lembaga tersebut mendidik para taruna, perwira dan mahasiswa untuk
mengetahui seluk beluk kapal sebagai sarana pertahanan militer maupun sebagai
sarana transportasi laut. Fasilitas kelautan yang makin lengkap tentunya berdampak
positif bagi pengembangan bidang-bidang lainnya.
Selain itu, Surabaya juga menerapkan konsep water front city untuk pengembanagan
wisata maritim dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kali Mas melalui kesinambungan
program serta kebijakan pemerintah daerah untuk objek-objek wisata maritim Surabaya
dengan konsep water front city
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