PROFIL
KOTA SURABAYA
Dinamis, mungkin adalah kata yang tepat
untuk menggambarkan kota Surabaya saat
ini. Dengan perkembangan yang begitu pesat,
sungguh tidak mudah untuk menuangkannya
dalam sebuah catatan yang kami susun
seperti dalam Profil Kota Surabaya 2011 ini.
Yang pasti profil ini tidak seluruhnya
mampu membingkai Surabaya dalam sebuah
catatan. Namun kami telah berusaha
maksimal dalam memberikan informasi bagi
masyarakat dunia untuk mengenal Surabaya
lebih dekat. Harapan, teladan, maupun
catatan prestasi yang terukir di tahun lalu
kami tuangkan di buku profil ini guna menjadi
dasar untuk menindaklanjuti pembangunan Surabaya yang lebih baik di masa mendatang. Tak lupa rasa syukur
kami haturkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kami kepada banyak pihak yang
peduli terhadap kota Surabaya yang lebih baik.
Penyusunan dokumentasi ini diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Pemerintah Kota
Surabaya sebagai catatan positif serta penghargaan bagi banyak pihak yang berperan aktif dalam upaya
mewujudkan kota Surabaya yang lebih baik. Atas kerja sama serta dukungan banyak pihak kami sampaikan
terimakasih. Semoga tradisi yang baik ini bisa berkesinambungan serta lebih baik lagi nantinya.

SEJARAH
Kota Surabaya berada di 7°9’–7°21’ Lintang Selatan dan 112°36’–112°57’ Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya
merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah
Selatan merupakan kondisi berbukitbukit dengan ketinggian
25-50 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota
Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha
atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55%
merupakan wilayah laut yang dikelola Pemerintah Kota
Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember
2010 adalah sejumlah 2.928.894 jiwa.
Komposisi penduduk kota Surabaya pada Tahun 2010
berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.469.656 jiwa
penduduk laki-laki (50,18%) dan 1.459.238 (49,82%) jiwa
penduduk perempuan Awalnya Surabaya adalah kawasan perkampungan atau pedesaan di pinggiran sungai. Namanama kampung yang kini masih ada seperti Kaliasin, Kaliwaron, Kalidami, Ketabangkali, Kalikepiting, Darmokali, dan
sebagainya adalah bukti yang menjelaskan bahwa kawasan Surabaya adalah kawasan yang memiliki banyak aliran
air/sungai. Secara geografis ini sangat menguntungkan, dimana Surabaya merupakan kawasan yang berada di
dekat laut dan aliran sungai besar (Brantas, dengan anak kalinya). Sejarah mencatat, Surabaya tercantum pada
prasasti Trowulan tahun 1358 Masehi dan pada kitab Negara Kertagama tahun 1365 M.
Para ahli sejarah menduga bahwa Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Nama Surabaya sendiri
berasal dari kata “Sura ing Bhaya” yang berarti “Keberanian menghadapi bahaya“ diambil dari momen
dikalahkannya pasukan Mongol oleh pasukan Jawa pimpinan Raden Wijaya (raja pertama Mojopahit) pada tanggal
31 Mei 1293, momen tersebut pun diabadikan sebagai tanggal lahir kota Surabaya. Lokasi Surabaya yang berada di
pinggir pantai, merupakan wilayah yang menjadi lintasan hilir mudik manusia dari berbagai wilayah. Surabaya,
menjadi pertemuan antara orang pedalaman pulau Jawa dengan orang dari luar. Pada tahun 1612 Surabaya sudah
merupakan bandar perdagangan yang ramai. Peranan Surabaya sebagai kota pelabuhan penting telah berlangsung
cukup lama. Saat itu sungai Kalimas merupakan sungai yang dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menuju pelosok
Surabaya.

MONUMEN TUGU PAHLAWAN
Monumen yang merupakan simbol perjuangan Arek Arek
Suroboyo ini sengaja dibangun untuk mengenang semangat
perjuangan mereka dalam mengusir penjajah. Peletakan batu
pertamanya dilakukan presiden Soekarno pada 10 November
1951 dan diresmikan pada 10 November 1952.
Dibangun dalam bentuk paku terbalik gedung yang terletak
diantara Jalan Bubutan, Jalan Tembaan, Jalan Pahlawan, Jalan
Kebon Rojo, dulunya lokasi ini merupakan bekas gedung Raad Van
Justitie. Memiliki ketinggian 40,45 meter, dengan diameter bawah 3,10 dan diameter atas 1,30 meter, bagian
bawah monumen ini dihiasi ukiran bergambar trisula, cakra, stamba, dan padma sebagai simbol perjuangan.

MONUMEN BAMBU RUNCING
Berdiri tegak membelah arus lalu lintas kota yang melintas di jalan
panglima sudirman. Monumen berbentuk lima batang bambu runcing,
merupakan simbolisasi patriotisme Arek-Arek Suroboyo dimasa
perjuangan membela tanah air.
Kegigihan mereka dalam melawan penjajah didorong semangat
perjuangan yang berkobar. Walau dengan senjata ala kadarnya yang
salah satunya berupa bambu yang diruncingkan pada salah satu
sisinya.

MONUMEN JALESVEVA JAYAMAHE
Pendirian monumen ini digagas Laksamana TNI
Muhammad Arifin. Seorang Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan
diresmikan Presiden Soeharto pada 5 Desember 1996,
bertepatan dengan Hari Armada RI. Monumen yang
menampilkan sosok perwira menengah TNI Angkatan Laut
berpakaian lengkap, membawa sebilah pedang, serta
pandangan mengarah ke garis horisontal sambil berkacak
pinggang ini memiliki ketinggian 31 meter di atas bangunan
setinggi 29 meter.
Monumen yang didesain pematung Nyoman Nuarta ini
diharapkan dapat menambah semaraknya Ujung Surabaya.
Karenanya, selain sebagai simbol TNI AL, monumen yang bisa
dilihat jelas dari selat madura ini juga berfungsi sebagai mercusuar
bagi kapal-kapal yang melintas di sekitarnya.

MUSEUM 10 NOVEMBER
Terletak di dalam monumen Tugu Pahlawan, terdiri atas 2
lantai, di lantai 1 terdapat 10 gugus patung yang melambangkan
semangat juang Arek-Arek Suroboyo. Selain itu, di lantai ini juga
terdapat diorama pidato Bung Tomo serta ruang pemutaran film
pertempuran 10 November 1945 (diorama elektronik) dan ruang
auditorium.
Sementara, di lantai 2 digunakan sebagai ruang pamer senjata,
reproduksi foto-foto dokumenter dan koleksi peninggalan Bung Tomo.
Terdapat pula ruang diorama statis yang menyajikan delapan
peristiwa seputar pertempuran Sepuluh November 1945, lengkap dengan narasinya.

MUSEUM KAPAL SELAM
Salah satu tempat yang menarik jika berkunjung
ke Surabaya adalah museum Kapal selam, museum ini
terletak di jalan pemuda. Letaknya tidak jauh dari stasiun
Kereta Api Gubeng. Dengan hanya membayar Rp 5 ribu
kita sudah dapat menikmati museum plus videorama
tentang kapal selam milik Republik Indonesia.
Memasuki ruangan kapal kita akan memasuki
beberapa sekat ruangan, di mana ruang pertama
merupakan ruang torpedo, terdapat enam buah torpedo
dalam kapal selam ini. Ruang kedua kita bisa melihat
panel-panel pengendali ruang kontrol kapal, di ruang berikutnya terdapat teleskop untuk melihat musuh atau
untuk melihat kapal yang berapa di permukaan laut.
Di kapal ini juga dilengkapi dengan ruangan awak untuk beristirahat, dapur serta tempat menyimpan
cadangan makanan. Kapal selam dengan nama PASOPATI ini dibeli pemerintah Indonesia dari Uni Soviet bersamaan
dengan 3 kapal lainnya. Kapal selam ini telah mengantarkan bangsa ini dalam masa perjuangan pengintaian batas
laut Indonesia yang ditetapkan Belanda, operasi pembebasan Irian Barat dan masih banyak lagi. Seiring dengan
perkembangan teknologi, kapalkapal selam buatan Uni Soviet ini dibebastugaskan dan digantikan dengan kapal
selam buatan Jerman yang lebih canggih. Untuk mengabadikan jasa kapal-kapal selam ini maka dibuatlah museum
kapal selam ini dengan Kapal selam PASOPATI sebagai monumennya

