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Eco ity dan Vis
I-l ABU, 9 Desember
ffi aors, akan digelar Pil'
.Ill. taOa serentak di seluruh

i, tnOonesia, termasuk d
Kota $urabaY-a. Tanggal terse'
tut'ritirtlpatair hari tang ber'
gejiratr untuk menentukan
siapa wali kota Surabaya Pe-
riode 2015'2020. BeberaPa
hinggu ke dePan suasana Pil-
waliakgn terasa hangat, nainun

i"i"pf,onOr*if metat-ui adu visi-

misi masing-masing Pasangan.
-Tentu masYarakat SurabaYa '

;dapat menttai di antara kedua.

ieabn'tvali kota siapa Yang layak

memirnpin kota Metropolis ini.

Warga Strabaya mqrryutuh-
kan sosok watl Xota Yang mau
d$n ma$pu.menYelesaikan
berbagai persoalan kota Sura-
baya, termaSuk Persoalan ke'
seiiatan perkotaan, Hal ter:,
sebut Ois6OaUtan meningkat-
kan jumlah Penduduk Yang dari

tahun Xe tEhun sbmakin-ber-
tambah, sementara tiddk se'
banding deflgan iumlah laYa-

nan kesehatan Yang ada.
Menurut WHO, Pacta 2007

lebih dari 50 Persen PoPulasi Pon-
duduk dunia tinggal d kota, dan

angka ini terus bertambah. DF
pertirakan Pada 2030 ermm dari

10 orang di duniatinggal di Per-

*q,mafr, , ngt<al't niqdi ,

7 dad 10 orang Pada 2050'

IilEMBAG UN KOTA DENGAI.I
PAEADIGMA ECO-CIIY

Jika melihat visi-misi kedua
calon wali tota SurrabaYa, ha-

rusrrya isu k6e€hatan msnjadi
perhatian utama. Membangun
Surabaya memerlukan Paradtg-
ma yar€. utuh- Persoalan k6-
sehitan*er@ kali berkaitan de-

ngan tata kota dan kebijakan
industriallsasi. Tingginya angka
penyebaran PofiYaklt di Sura-

baya bisa |adi akibat dari tata
r"ior" xoti dan industrialisasi
yang tidak bsrsehabat. E@4ilY
adalah sebuatt Paradigma mem'
bangun kota dengan mempsr-
hatikan ekologis rnasYarakat.

tOe terseUut OtPoPqlerkan oleh

Frltiof CaPra dalam Ecolltenq,
hal- itu beruPqYa mqmpqrkenal'
kan dan rnemPerbarui Pemaha-
man masyarakat akan Perting-
nya tesaOaran ekologis $obal.
Tujuannya, menciPtakan kese-
imbangan anbra keh-ltuhan ma'
syarakat dan kesangguPan burni

untuk msnopangnya' Dengan
tingkat tnAe* e*Aogts'" Yang

:baik,,deeairudes n:SIa{II ber:
bagai bidang- kehiduPan iuga
akan berbasis ekologi. Segala

kebijakan Yang.dibual Peme-
rintah harus mengarah Pada de-

sign kehidupan (eco-er;vnomY,-&-armni, 
dmana gemen t,

negga efrfitY)daPat dirarrcang

dengan corak ekologis Yang
kental. Selain berguna mening-

katkan kualitas hiduP di bidang
kesehatan, etodYiug7 meru''
pgfan uPaya untuk rrrenjag ke'
bertangsungan bumi dad ben'
.cana alam/musibah. :

:-ii;"d;k I Birtn a"um rrr, .

.Envitunenl of Heatttt menya-
takan bahwa Pgrsoalan kese'
tlctan depat d isebabkan karena
orrpat taKor : Hereditas (Pe-;

nyakit alau gangguan lan$ se'
cara genetik diturunkan dari:

orang tua kePada keturunan'.
rry-a), pelayanan kesehatan,.
giiya hidup dan lingkungan;
:&amoaran tentan$ Persoalanl
ka$otratan'masih dihadaP{ olelr
gur#gya samPal hari ini. Efek

utbanisas, Yang bergarak cePat,

aan ta* te*ontroi Yang berakF"

bat penurunan kualitas lingku*
ngan hiduP Yang masif, Tatd
kelola kota Yang jCuh dari stan-;

*art friOuP sehat terutama di'
wilayah PiPggiran, Polusi udara:,

lnaupun suara akibat industriai :

lishEi adalah PenYebab tinggi.*.

nya persoalan kesehatan. Hal:

ffi
{-,'ffi

hatafi {erpodu di tingkat FtT,r

maupun RW dan mengem- .

bangkan model konseP BT/RW

Siaga untuk pelaYanan Kese-
hatan adalah varian Penling
dalam peningkatan Pelayanan.
Selanjutnya dalam mengatasi
persoalan Resehatan Perkotan
akibat perubahan gaYa hiduP
(perilaku) maka upaya edukdsi
padft maayakat ha ru$rdilalflkan,
$seara terpr0grem,::Tenlunfa:1
dengan melibatkan berbagai
kader kesehatan yang ada.

Bw,i.dua paeangen ifli, klla dF,'
harapkan bisa mengetahui siaPa
yang paling peduli. Bisma-Wlsnu
dengan pengalaman memimPin
Slrabaya satu Periode sebelum-
'nya dengsn eaPaiAn ker$a se=
lanra ini, atau Flad$-Lup.y,iP89a;.r,

nganked..ra ini adalah figurYang
berpengqlaman dalam birokras i

dan kepemimpinan. SiaPaPun
yang terpilih, harapannYa datah
pemimpln yang berwawasan
eco-eittl PemimPin Yang mern-
pu r*e rnbaws $ur4baya meniad,i,

kota sehat dan hiiau. (1

*P-emutfs'adil,lqfu

Doknr llmul{esehdml &
Wakit frelrtbr'l Aniww,tse

Muhammad.iyah Surfraya
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:trerap dihadhpi adalah Benyaki! tertladqFnap.i'b.rnasyarakataki'

vanq diakibatkan oleh gaya batnya masyarakat yang meft
.[iioui. ro*ursi ne*eun drrrLk . pui';*o iuan. Beran$ftat dari
dan'makanan cepat's{i, ku- gambaran di atas, maka pe-

rangrrya olahraga, rokok, stres, mimpin terpilih kedepan harus

dan oava hidup tak sehat mempunyai paradigma ecmfiy
memiduOianetes,iiipertensi,se' dengan memperhatikan: Per'
ranganjantung,danstrokeyang tama, kebiiakan yang dibuat

timbul lebih dinir Belum ter' harus memperhatil€n keseim'

masukkecslakaan.keriadankF bangqn antara manusia dan

celakaan lalu tiritas. Menyela' makluk hidup yang lain' Meng'

sailen persoalan ter.sgbtli bu- hindari industrialispsi dalam

kan hal yangmqdah, Surabaya pembangunan kbta adalah hal

adalah fotiOesir AenSAa bei' yang tidak mungkin, akan tetapi

naoai pers*atan keiehatan I inernperhatikan aspek keseim-

va,ig bdraga*. Perlr,r penanga- bangan antar ekosistem men-

nan-yanq-komprehensif, baik jadi satu hal yang penting'

aah,ii finteks'tannan kese- - Fluangterlcuka hijau,tatakelola

hatan tata kota dan keberpiha- kota yang berpihak kepada ma'

kanXepadamaayarakatrentan. syarakat bukan korporasi dan

Cara pandand eu"cityien- tidak'ekploitatif adalah poin

doiono manusii bisa bersikap peqting clalam membangun kota

Uiiaf letiap kali berinterakii 1 s€hatyangfuturblik. Keda,pe-
Oengan gunung, sungai, laut, layanan kesehatan yang parti-

nutin Oan sebigainla sehing- sipqtif, yaitu memperbaiki laya'

oakaseimbanginclilaan (qi nan kebehatan mulai tingkat

Tiio ,rotosio) teiiipta. ttl"- puskesmas hingga rumah sakit,

nusia tidak-boietr etsptoitatil perbaikan sistem layanan..de-

"'ahu'rn€Hantangig l Tingsl-, ., ngall. mengedepan-kan skapl
nya angka perioalan keseha- partieipasi aktif bagi petugas

tan ai siOuan tota bisaiadi aki' kesehatan untuk terjun secaia
'aat, i mgnentang:alam' Ps' langsurgdanterprogBrndirna-
mirirpin yang mempunyai oto-' ' *yarakat"$elain iluiuga, meng'

ritas seringkali bersikap ekploi- oplimalkan pos pelayanan ter'
tatif ierhadap alam dan acuh paduataupospelayanankese-

i

0leh:

A.

itu memudahkan PenYebaran
penyakit infeksi, antara lain: in-
feksi saluran naPas akut, ih-

fluensa (HIN1), tuberkulosis,
diare, demam berdarah, Penya'
kit iantung rematik, cacingan,

iugi ntVlntoS. Belum Penyakit
lain yang terkait dengan Polusi
udara Jerta konsumsi rokok
sryerti infeksi Paru, PenYakit
paru obstrlrKif menahun, kan'
ker paru, dan asma. Berdasar'
kan data statistik Yang ada'

iumlah pengidap infeksi dlatas
masih relatit tinggi di SurabaYa'

Selain itu, Persoalan Yang


