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Kebutuhan untuk Hidup (Life) yaitu suasana
lingkungan, fasilitas kesehatan, akses digital, dan
akses keterlibatan bagi warga sipil, transportasi
umum.
Dimensi kerja dan sekolah (work) yaitu
Ketersediaan lapangan kerja, pendidikan
kewirausahaan, akses pendidikan yang layak,
beasiswa pendidikan.

Dimensi bermain (play) yaitu ketersediaan ruang
bermain bagi generasi muda seperti ruang publik,
tempat makan, tempat olahraga, seni kreatif.

• Pelatihan kerja
• Upgrade skil
bagi pencari
kerja
• Perlindungan
bagi pekerja
muda dalam
negeri.

Usaha

• Talent Mapping
oleh BK
• Link and match
dengan dunia
kerja
• Satgas anti
putus sekolah
• Pencarian bakat
seni dan
olahraga
• Beasiswa kuliah

Kerja

Sekolah

Kebutuhan untuk Bekerja dan Sekolah (Work)

• Nyamanuntuk
ruang berusaha
• Akses
permodalan
bagi usaha (ada
kompetisi dan
kompetensi
yang harus
dipenuhi)
• Kemudahan
perizinan
• Akses informasi
yang transparan
• Marketing

Kebutuhan untuk Hidup (Life)
Perbaikan sistem transportasi umum di Surabaya
menggunakan transportasi berbasis rel untuk wilayah
gerbangkertasusila dan mengelola transportasi yang
sudah ada sebagai feeder seperti angkot, bus kota, ojek
online, bus suroboyo, kereta komuter. Serta perbaikan
sistem komunikasi dan informasi untuk mendukung
Surabaya sebagai smart city. Digitalisasi pada ruangruang publik seperti area taman, tempat beribadah,
balai RW, kelurahan dan kecamatan.
Pemuda harus dilibatkan dalam pengambilan
kebijakan melalui transparansi kajian kebijakan,
naskah akademik perda dan rancangan perda,
sehingga siapapun dapat memberikan masukan.
Kanal2 pemuda seperti ormas dan komunitas dapat
memberikan masukan melalui platform areksuroboyo

Dimensi Bermain (Play)
Pemkot dapat mewadahi potensi pemuda berupa komunitas dan kelompok masyarakat yang mendukung
terbentuknya kawasan seni teater, seni tradisional, kawasan keagamaan, kawasan politik dan kawasan ekonomi
serta kawasan olahraga. Gandeng komunitas dan kelompok masyarakat yang sudah lama bergerak di bidang
tersebut dan berikan stimulus anggaran.

politik
keagamaan

Lingkungan

Seni dan
budaya
sejarah

olahraga

ekonomi

Terbentuknya ruang publik yang
mendukung potensi pemuda akan
mendukung pula dimensi kerja (work)
dan hidup (life). Akan memunculkan
potensi untuk berusaha dan lapangan
pekerjaan. Sektor pariwisata dapat
didukung.

Maka izinkan saya mengajak pemuda untuk
bersama mewujudkan mimpi di Surabaya
Nyaman
untuk ruang
berusaha

Pendidikan
yang layak dan
Terjangkau

Memperluas
lapangan
pekerjaan

Akses digital

Pemuda
Sehat dan
Menyehatkan
Mewadahi
Kreativitas
Pemuda

Ruang Publik
untuk seni,
olahraga dan
prestasi

Bimbingan
kerja

Keterlibatan dalam
pengambilan
keputusan publik

Optimalisasi
Pelayanan
Publik

