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ABSTRAK 

Dalam rangka mewujudkan kampung yang nyaman bagi seluruh warga, maka 

Kotamadya Surabaya dalam Program Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo yang 

disingkat KP KAS serta dipelopori oleh Pemerintah Kota Surabaya di bawah naungan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A 

Kota Surabaya. 

Berbagai kategori atas suatu kampung yang nyaman bagi seluruh warga, perlu 

diwujudkan yakni kampung sehat, kampung aman, kampung inovatif, kampung belajar, 

kampung literasi maupun kampung pemuda penggerak literasi. Ketika suatu kampung 

memiliki kategori tersebut maka kampung tersebut telah menjadi kampung yang nyaman 

bagi warganya sehingga pula mampu memberikan dampak kontribusi yang positif atas 

kampung lain di sekitarnya. 

Hasil Pendampingan dari : (1) Kampung Sehat yaitu kampung yang diharapkan 

mampu memberikan suasana yang asri, bersih, serta nyaman bagi warga sekitar. Dengan 

semangat gotong royong, hidup bersih dan merdeka dari sampah, mendorong warga RW 04 

Kelurahan Ngagel Rejo untuk menciptakan sebuah kampung yang dapat mengayomi 

kepentingan warga khususnya dalam hal kesehatan mapupun kebersihan; (2) Adapun 

terbentuknya Kampung Aman diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi warga RW 

04 Kelurahan Ngagel Rejo dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari tanpa ada 

rasa cemas dan takut sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Diharapkan pula dapat memberikan kesan ramah lingkungan bagi anak-anak khususnya saat 

menjalankan aktivitas mereka. 

 

Kata Kunci : KP KAS, Kampung Sehat, Kampung Aman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kami selaku Pendamping KP KAS 2019 di RW 

04 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mampu berpartisipasi  dan sebagai bentuk 

penguatan inisiasi dalalm “Kampung Pendidikan Kampunge Arek Siroboyo” di wilayah 

Surabaya Timur. 

Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat dijadikan sebagai semangat dalam 

membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa saling memiliki, budaya tolong 

menolong, toleransi dan kepedulian adalah contoh nyata kearifan lokal yang lahir dari kultur 

sehari-hari di Surabaya. 

Akhirnya laporan Pendampingan Kampung Pendidikan - Kampunge Arek Suroboyo telah 

selesai dibentuk sedemikian rupa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan contoh bagi 

kegiatan-kegiatan selanjutnya. 

 

Surabaya, 29 Oktober 2019 

Ketua 

 

Mega Arisia Dewi, S.E.,M.S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ISI 

 Hal  

Lembar Pengesahan Kelurahan ................................................................... ii 

Abstrak ......................................................................................................... iii 

Kata Pengantar ............................................................................................. iv 

Daftar Isi ...................................................................................................... v 

I. LAPORAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO  1 

1. Latar Belakang ................................................................................. 

2. Tujuan Pendampingan ..................................................................... 

1 

2 

3. Pelaksana pendampingan ................................................................. 2 

4. Lingkup Pendampingan  .................................................................. 

5. Metode Pendampingan .................................................................... 

6. Hasil Pendampingan ........................................................................ 

2 

2 

2 

II. PROGRAM DAN PELAKSANAAN ............................................. 5 

A. PROGRAM KAMPUNG SEHAT .................................................. 6 

a. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Sehat..... 6 

b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Sehat ............................ 6 

B. PROGRAM KAMPUNG AMAN ................................................... 16 

a. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Aman ... 17 

b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Aman ......................... 17 

LAMPIRAN ................................................................................................ 22 

a. Surat Tugas DP5A dan STIESIA 

b. Daftar Hadir Pendampingan KP KAS ..................................... 

c. Foto Dokumentasi Pendampingan KP KAS ............................. 

25 

26 

33 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN 
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KAMPUNG SEHAT DAN KAMPUNG AMAN 
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RW 03 KELURAHAN NGAGEL REJO, KECAMATAN WONOKROMO 
KOTA SURABAYA 

 

 

 

1. Latar Belakang 

a. Pendampingan STIESIA tahun 2019 difokuskan pada Kampung kategori Madya.  
Kampung kategori Madya memiliki 7 (lima) karakteristik: (1) Kampung Kreatif; (2) 
Kampung Belajar ; (3) Kampung Asuh; (4) Kampung Aman; (5) Kampung Sehat; (6) 
Kampung Literasi dan (7) Pemuda Penggerak Literasi. 

b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai Kota 
Pendidikan yang memiliki 7 karakteristik tersebut, harus dimulai dari lingkungan 
(entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai Kampung). 
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan kesadaran 
Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai Kampung 
Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya 
untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan Lomba 
“Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  

c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili Kelurahan 
dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, beberapa 
Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur masyarakat yang 
kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau akademisi dari 
Perguruan Tinggi. 

d. Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, adalah salah satu 
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan Portofolio 
Lomba KP-KAS tahun 2019. Sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan 
tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA Surabaya 
memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi Kelurahan 
Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya tersebut. 
 
 
 
 



 
 
 

2. Tujuan Pendampingan 

a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 

b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mampu meng-
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta mengungkap-
kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 

c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mampu menye-
lesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 

3. Pelaksana Pendampingan 

a. Ketua : Mega Arisia Dewi,SE.,M.S.A 

b. Anggota : 1. Fahri                 – 1710211060 (Mahasiswa) 
  2. Dinda Dwi Kurniawati   – 1710210981 (Mahasiswa) 
   

4. Lingkup Pendampingan 

a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Margorejo Kecamatan Wonocolo untuk Kelompok KAMPUNG SEHAT dan 
KAMPUNG AMAN 

b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG SEHAT dan KAMPUNG AMAN hasil 
pendampingan, akan diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS 5 (lima) kelompok 
kampung lainnya, yang proses penyusunannya didampingi oleh pendamping berbeda. 

5. Metode Pendampingan 

a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis penyusunan 
Portofolio KP-KAS Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kelompok KAMPUNG 
SEHAT dan KAMPUNG AMAN, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 

b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo secara 
komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG 
SEHAT dan KAMPUNG AMAN dilaksanakan secara koordinatif dengan para 
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG 
KREATIF,KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK PEMUDA KAMPUNG LITERASI 
yang dalam hal ini didampingi oleh: 

1. Krisna Damayanti, SE.,M.M.,Ak.,CA 

2. Dian Ratnasari Yahya, SE.,M.SM 

6. Hasil Pendampingan 

a. Portofolio KP-KAS Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo secara komprehensif untuk 
Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG KREATIF, KAMPUNG SEHAT, KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK 



PEMUDA KAMPUNG LITERASI dapat disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai 
dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 

b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang potensi 
dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 

c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mampu 
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat 
waktu. 

7. Lampiran 

a. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
b. Daftar hadir pendampingan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota 

Surabaya 
c. Portofolio Kampung Sehat KP-KAS Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo 

hasil pendampingan. 

 

Surabaya, 29 Oktober 2019 
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, 
 
 
 
 
 
Mega Arisia Dewi,SE.,M.S.A 
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A. PROGRAM KAMPUNG SEHAT 

1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG SEHAT 

Adapun Program Kampung Sehat RW 04 Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan 

Wonokromo adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 Program dan Penanggung Jawab Kampung Sehat RW 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PROGRAM PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN  

1 Posyandu  Ibu Harto Kegiatan ini dilakukan untuk 

memantau dan mengontrol 

tumbuh kembang kesehatan 

ibu, bayi dan anak balita 

2 Basmi jentik 

nyamuk 

Ibu Ririn Untuk memantau dan  

mengawasi adanya jentik 

nyamuk Demam Berdarah 

pada wilayahnya  

3 Kawasan hijau 
 

 

Bapak Adip Pembelajar untuk anak dan 

penduduk setempat dalam 

pengetahuan toga (tanaman 

obat keluarga) dan tanaman 

hias lainnya. 

4 Budaya cuci 

tangan 

Ibu Heni Membiasakan anak mencuci 

tangan sebelum dan sesudah 

makan atau saat melakukan 

aktivitas 

5 Senam sehat 

manula 

Bapak Suprayitno Untuk menjaga agar kondisi 

kesehatan para manula tetap 

sehat dan terjaga 



 

 

 

 

2. HASIL KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT 

1) Bebas Asap Rokok (Perilaku Merokok) 

Ketika seseorang merokok di dekat Anda, asapnya akan cenderung mengisi 

lingkungan sekitar. Bahkan, asap rokok mencemari udara dalam ruangan dan dapat 

menyebabkan beberapa risiko kesehatan kepada semua orang yang menghirupnya.  

Asap rokok tak cuma akan mengganggu kesehatan orang-orang yang ada di sekitar, 

asap rokok yang menempel di baju masih akan berbahaya ketika terhirup, sekalipun 

rokok sudah diisap beberapa jam lalu.  

Parahnya, asap rokok yang melekat pada pakaian dan badan dapat memicu 

timbulnya pneumonia pada balita. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang 

disebabkan bakteri, jamur dan virus. Sering disebut juga sebagai penyakit 

multifaktorial yang mengakibatkan sesak hingga kematian pada balita. 

Untuk menanggulangi dampak pneumonia pada balita, RW 04 Kelurahan 

Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo membuat suatu aturan atau kesepakatan 

bersama warga, yaitu berupa papan plakat berisi komitmen dan slogan “Kawasan 

Bebas Rokok” yang diletakkan di beberapa titik di RT 3 wilayah Kelurahan Ngagel 

Rejo. 

                           

2) Bebas Miras 

Indikasi masih maraknya miras di tengah masyarakat bisa diketahui dari miras 

masih beredar dengan bebas. Anak-anak, pelajar atau anak muda lainnya juga dengan 

mudah membeli minuman haram tersebut. Indikasinya, dalam beberapa kali razia 

pelajar yang bolos sekolah, didapati calon penerus bangsa itu dalam kondisi mabuk 

miras.  

Dari indikasi tersebut, perlu peran aktif dari seluruh elemen warga untuk 

memerangi miras serta melakukan upaya pencegahan. Salah satu upaya 

pencegahannya adalah dilakukan sosialisasi akan bahaya miras serta membuat 

https://www.cnnindonesia.com/tag/pneumonia


kesepakatan bersama warga yaitu berupa papan plakat yang diletakkan di beberapa 

titik di RT 3 wilayah Kelurahan Ngagel Rejo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) Bebas Narkoba / Surabaya Resik Narkoba 

Narkoba sudah menjadi musuh utama manusia karena merusak sendi-sendi 

kehidupan dan menghabiskan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Oleh 

karena itu sudah sepatutnya anak-anak muda lebih mawas diri dan selektif dalam 

membentengi diri sendiri. Harus dilakukan langkah konkrit dimulai dari diri sendiri, 

di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba 

dengan cara mendekatkan diri pada agama, jangan mengkonsumsi narkoba, dan jauhi 

narkoba. Oleh sebab itu, warga RT 3 wilayah Kelurahan Ngagel Rejo membuat 

komitmen “Bebas Narkoba” yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh 

warganya. 

 

4) Kegiatan Edukasi Bahaya Miras, Narkoba, Rokok 

Langkah Konkrit yang dilakukan oleh warga RT 3 Kelurahan Ngagel Rejo 

dalam memberantas bahaya miras, narkoba dan rokok adalah memberikan Edukasi 

secara dini terhadap anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka, melalui 

Program Pengarahan dan Penyuluhan. 



  

5) Lingkungan Bersih dan Hijau 

Tekad Walikota Surabaya, Ibu Risma untuk mewujudkan Kota Surabaya 

menjadi bersih dan hijau, mulai menampakkan berdampak positif. Hal ini 

diindikasikan, semakin banyaknya warga yang mulai sadar untuk memelihara dan 

menata lingkungan tempat tinggalnya menjadi kawasan yang layak huni, bersih dan 

hijau. Salah satunya dapat dilihat dari aktivitas warga RT 3 Kelurahan Ngagel Rejo 

dalam menjaga kebersihan lingkungannya 

seperti menggiatkan menanam tanaman 

obat di lingkungan rumah, menanam 

tanaman dengan metode hidroponik di 

kawasan lahan yang sempit, menyediakan 

tempat pembuangan sampah yang 

memadai serta mengedukasi anak-anak 

dalam membuang sampah pada tempaynya, 

sehingga tercipta kawasan hijau yang 

ramah lingkungan untuk anak-anak dan 

semua kalangan. 

                        



 

 

 

6) Bebas Gizi Buruk 

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, 

merupakan salah satu bentuk malnutrisi dimana seseorang kekurangan asupan yang 

mengandung energi dan protein. Komplikasi akibat gizi buruk atau kwashiorkor 

sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila komplikasi terjadi, 

anak dapat mengalami tahap-tahap perkembangan menjadi lebih lambat dibanding 

anak normal seusianya. Selain itu anak juga dapat mengalami kesulitan belajar, 

mudah terserang penyakit berat, gangguan berbagai macam organ, hingga dapat 

terjadi kematian. Bahkan risiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar 

dibandingkan dengan anak normal. 

Untuk terbebas dari gizi buruk, warga RT 3 RW 4 Kelurahan Ngagel Rejo 

berupaya memerangi dan menanggulangi kondisi tersebut dengan mengadakan 

pemeriksaan secara rutin setiap bulan melalui kegiatan Posyandu Mangga 1. 

 

   
 



 
 

 

7) Cakupan Imunisasi 

Program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun – tahun 

sebelumnya yang telah diupayakan selama ini menunjukkan hasil cakupan yang 

memuaskan. Salah satu upaya preventif untuk mengendalikan kasus penyakit 

adalah melalui imunisasi. Imunisasi  merupakan salah  satu bentuk pencegahan 

penyakit yang efektif, mudah, serta murah untuk menghindari terjangkitnya 

penyakit infeksi, mulai dari anak, orang dewasa hingga orangtua. Cakupan 

imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah 

terjadinya kejadian luar biasa.  

Untuk mengatasi dan mencegah kejadian luar biasa , warga RT 3 RW 4 

Kelurahan Ngagel Rejo berupaya memerangi dan menanggulangi kondisi tersebut 

dengan mengadakan imunisasi rutin sesuai dengan jadwal  yang telah ditentukan 

oleh Dinas Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Bebas Jentik Nyamuk 



Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk 

memberantas sarang nyamuk yang menjadi penyebab datangnya penyakit Demam 

Berdarah (DBD). Apalagi, saat ini sudah mendekati musim penghujan. Masyarakat 

dihimbau agar lebih teliti lagi dalam membersihkan dan mengeyampingkan tempat-

tempat yang bisa digunakan nyamuk bersarang.  

Salah satu kegiatan yang digalakkan untuk memberantas sarang nyamuk adalah 

melakukan pemeriksaan jentik nyamuk yang dilakukan oleh Jumantik disetiap 

wilayah Kelurahan. Jumantik adalah mereka yang bertugas memantau jentik nyamuk 

atas persebaran penyakit demam berdarah dengue ( DBD), yang ada di rumah-rumah 

dan lingkungan sekitar. 

Jumantik RT 3 RW 4 Kelurahan Ngagel Rejo melakukan kegiatan tersebut 

seminggu sekali yang diadakan setiap hari Jumat. 

 

9) Budaya Gemar Cuci Tangan 

Pola Bersih Hidup dan Sehat (PHBS) bisa dimulai dengan cara yang sederhana. 

Salah satunya dengan menjaga kebersihan tubuh. Kampanye Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CPTS) yang selalu digaungkan pemerintah, harus konsisten dilakukan semua 

anggota keluarga. CTPS adalah kebiasaan yang mampu secara efektif memutus mata 



rantai penyebaran infeksi yang disebabkan oleh kuman. Bahkan, CPTS terbukti 

mampu menekan angka kematian yang disebabkan oleh bakteri secara signifikan. 

Maka dengan hidup sehat, bisa mencapai target SDGs (Sustainable Development 

Goals) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Bebas BAB-S 

Kesadaran masyarakat kota Surabaya untuk tidak buang air besar sembarangan 

(BAB-S) ternyata masih sangat rendah. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

Kelurahan Ngagel Rejo melakukan sosialisasi ke RT dan melakukan pengawasan 

titik-titik yang berpotensi jadi tempat pembuangan BAB-S tanpa septitank. 

          

11) Perencanaan Persalinan Oleh Tenaga Medis 

Tujuan ke lima Pembangunan Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah 

untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Pemerintah Indonesia melalui 

Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui Making 

Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu setiap persalinan 

ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. 

Tujuan penyelenggaraan MPS adalah terwujudnya peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan Ibu melahirkan dan bayi di seluruh wilayah, 

tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, tersedianya pelayanan 



kesehatan ibu dna bayi yang terjangkau, bermutu dan aman, tertanganinya semua ibu 

melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam. 

      

 

 

 

12) Pendidikan Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan Reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan 

sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek 

yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. 

Kesehatan Reproduksi ini mencakup tentang hal-hal sebagai berikut: 1) Hak 

seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan 

serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi; 2) Kebebasan untuk memutuskan 

bilamana atau seberapa banyak melakukannya; 3) Hak dari laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksebilitas yang aman, efektif, 

terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural; 4) Hak untuk mendapatkan tingkat 

pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan 

untuk menjalani proses kehamilan secara aman. 

Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan 

reproduksi. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi 

yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-

hal yang tidak diinginkan. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses 

reproduksi, serta cara menjaga kesehatannya, diharapkan mampu membuat remaja 

lebih bertanggung jawab. Terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir 

ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan.  

https://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/


Nyatanya peran orangtua merupakan satu hal yang penting dalam edukasi 

seksual pada remaja. Apalagi saat ini masih belum banyak orang yang peduli 

terhadap risiko-risiko yang bisa menyerang remaja “salah pergaulan” tersebut. Mulai 

dari ancaman HIV/AIDS, angka kematian ibu yang meningkat karena melahirkan di 

usia muda, hingga kematian remaja perempuan karena nekat mengambil tindakan 

aborsi.  
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B. PROGRAM KAMPUNG SEHAT 

1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG AMAN 
 

Program Kampung Aman RW 04 Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 Program dan Penanggung Jawab Kampung Aman RW 04 

 

 

2. HASIL PELAKSANAAN KAMPUNG AMAN 

1) Bebas Dari Kekerasan 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat tingkat kekerasan terhadap anak di 

Kota Surabaya paling tinggi selama 2018, jika dibandingkan dengan 36 

kota/kabupaten di Jawa Timur. Jumlah tersebut memang cukup tinggi, mengingat 

Surabaya diklaim sebagai Kota Ramah Anak. Apalagi hampir setiap minggu penyidik 

selalu mendapat laporan dari kasus kekerasan tersebut. Mirisnya, kebanyakan orang 



yang dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang terdekat 

korban. 

Gagalnya memahami kondisi dan minimnya komunikasi menjadi penyebab kasus 

kekerasan tersebut terus berlangsung.  Sebab, kebanyakan orang terdekat korban 

selama ini belum mengetahui kategori masing-masing kasus kekerasan, khususnya 

pencabulan. Butuh keterbukaan dari anak untuk menceritakan apa yang sudah ia alami. 

Meski tak semua anak memiliki karakter seperti itu. Faktor lain juga dipengaruhi 

dengan kepiawaian predator anak untuk mencari kesempatan. 

Untuk itu, warga RW 4 khususnya RT 18 berkomitmen untuk meberikan 

perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis dan 

seksual. 

NO PROGRAM PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN  

1 Pemberian 

CCTV di setiap 

gang  

Bpk Bambang .T 

Bpk.Waloyo 

Bpk.Sudarmono 

Terpasang CCTV yang 

diseluruh kampung 

2 Informasi 

melalui palang 

pengumumam 

untuk berhati – 

hati saat masuk 

ke kampung 

Bpk Bambang .T 

Bpk.Waloyo 

Bpk.Sudarmono 

Dipasang di mulut gang 

yang bertujuan agar 

pengendari turun dari 

kendaraan saat untuk masuk 

ke kampung. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga 

ketertipan kampung. 

3 Pagar pintu 

depan kampung 

Bpk Bambang .T 

Bpk.Waloyo 

Bpk.Sudarmono 

Pagar ini ditutup pada pukul 

23.00 dan dibuka pada 

pukul 05.00 

4 Model keamanan 

bersistem satu 

pintu 

Bpk Bambang .T 

Bpk.Waloyo 

Bpk.Sudarmono  

Dilakukan untuk 

memastikan sirkulasi keluar 

masuk warga agar dapat 

dipantau dengan mudah 

5 Aman dari miras 

dan narkoba 

 

Bpk Akhmad Taufik 

Kegiatan ini dilakukan 

untuk menjaga kampung 

mempunyai situasi aman 

dan nayaman serta kondusif 

sehingga aman bagi 

perkembangan anak 

6 Bekerja sama 

dengan pihak 

polisi untuk 

merancang 

sistem kemanan 

Bpk Eko Djunaedi Polsek setempat rutin 

mengadakan sidak di 

wilayah RW 04 



 

 

2) Bebas Dari Eksploitasi 

Pemerintah Kota Surabaya mencegah praktik eksploitasi terhadap anak dan 

kekerasan terhadap kaum perempuan dengan memberikan pemahaman tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM) kepada warga dengan harapan agar ikut melakukan 

pencegahan.  

Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai program untuk mengatasi masalah 

tersebut, di antaranya di bidang pendidikan dengan membebaskan biaya sekolah bagi 

anak-anak kurang mampu, membebaskan biaya kesehatan serta pengadaan 

penampungan anak-anak terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). Pemkot 

Surabaya juga mengajak warga untuk ikut berperan serta dalam membatasi peluang 

terjadinya masalah-masalah yang berlawanan dengan HAM tersebut.  

Untuk itu, warga RW 4 khususnya RT 18 berkomitmen untuk meberikan 

perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis dan 

seksual. 

 

 

         



         

 

3) Bebas Dari Kecelakaan 

Kecelakaan lalu lintas di Surabaya melibatkan pengendara berusia millenial (17-

35 tahun) menjadi perhatian berbagai pihak. Angka kecelakaan lalu lintas melibatkan 

millenial di Surabaya, mencapai 45 persen. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pihak 

kepolisian adalah seperti mendekatkan diri lagi  ke kaum millenial bahkan juga ke 

masyarakat agar tertib berlalu lintas. Diharapkan dengan langkah ini dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. 

Salah satu langkah yanng ditempuh oleh warga RW 04 dalam menyikapi 

permasalahan ini adalah dengan membuat aturan agar kendaraan tidak boleh dinaiki 

untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki serta bekerja sama dengan pihak kepolisian 

sehingga akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi anak di wilayah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

4) Bebas Dari Resiko Tindak Kriminal 

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki berbagai 

permasalahan. Apalagi, jumlah penduduk di kota pahlawan lebih dari 3 juta. Salah satu 

permasalahan pelik adalah tingginya angka kriminalitas. Dari semua kejadian 

kejahatan yang terjadi, tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan (curat), 

pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 

masih mendominasi. 

Oleh sebab itu, untuk memperketat keamanan wilayah kampung, RT 18 RW 04 

Kelurahan Ngagel Rejo menyediakan CCTV untuk memantau keluar masuk 



kendaraan ataupun warga dari kampung sendiri. Dengan adanya CCTV, membuat 

warga sekitar merasa nyaman dan aman dari tindakan kriminalitas. Selain adanya 

CCTV, TR 18 juga menggunkana jasa satpam untuk menjaga keamanan kampung. 

     

 

 

5) Tangguh Bencana 

Warga RT 18 RW 04 Kelurahan Ngagel Rejo melakukan upaya-upaya 

pencegahan dan pengurangan terhadap resiko bencana seperti kebakaran, banjir dan 

lain sebagainya dengan cara melakukan kerja bakti, menanam tanaman hijau di lahan 

terbuka sebagai daerah resapan air, membuang sampah pada tempatnya, menyediakan 

CCTV di beberapa sudut kampung dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-mata 

uhntuk menjaga wilayah RT 18 tetap aman dan terhindar dari resiko bencana yang 

lebih besar di masa yang akan datang. 
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Surat Tugas dari STIESIA SURABAYA 
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