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Berubah 
OLEH ARIF RAHMAN 

Berubah, sesungguhnya tidak ada yang tidak berubah didunia ini 

kecuali perubahan itu sendiri. Peran Bapas p u n  berubah semakin besar. 

Menyambut perubahan yang terjadi, teknologi informasi harus 

segera dimaksimalkan penggunaannya. Kedepannya proses bisnis 

bapas akan berbasis IT. Pegawai yang tidak bisa mengikuti 

perubahan akan tersingkir dengan sendirinya. 

“One Team…One Spirit…One Goal… 

Semua harus bekerja bersama sesuai sistem. Pada organisasi 

modern tidak ada lagi pemisahan pekerjaan, yang ada adalah 

pembagian kerja. 

Perubahan itu adalah mempermudah pekerjaan tanpa mengubah 

substansi pekerjaan. 

Apa Kabar? 
Berubah 
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Bapas Surabaya, Lebih Dekat 

 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana 

Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan 

pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum 

dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan 

pembimbingan  terhadap klien sampai   seorang   klien   dapat 

memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam 

menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang 

dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN. 

"Berubah dimulai 

dari dalam keluar. 

Kita memulainya 

dengan mengubah 

sikap kita, bukan 

dengan mengubah 

kondisi diluar 

kita." 

BRUCE LEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya adalah salah satu 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas yang ada di Indonesia.UPT ini 

berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Timur dan berkedudukan di Jalan Letjen 

Sutoyo Nomor 111 Medaeng, Waru, Sidoarjo. 

 
Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya berdiri sejak tanggal 22 Mei 

1970, yang saat itu masih bernama Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau yang lebih dikenal 

dengan BISPA. Pada tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai 

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, sesuaiKeputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 

tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur  (perubahan  nama) 

Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat 

BAPAS ( Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini. 
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TUGAS POKOK & FUNGSI 

 

 

  WILAYAH KERJA   
Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I 

Surabaya meliputi: kota Surabaya, kota Mojokerto, 

kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten 

Mojokerto, kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI 

nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak,   Bapas 

Kelas I Surabaya mempunyai tugas memberikan 

bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak 

sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Bapas Kelas I Surabaya menyelenggarakan fungsi : 

 

Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk 

bahan peradilan; 

Melakukan registrasi klien pemasyarakatan; 

Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan 

pengentasan anak;  

Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan 

Negeri dan sidang Dewan Pembina 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas 

narapidana, anak negara dan klien 

pemasyarakatan yang membutuhkan; 

Melakukan urusan tata usaha Balai.  

Perubahan itu adalah mempermudah pekerjaan tanpa mengubah substansi 

pekerjaan 

 

Arif rahman 

  



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Bapas Kelas I Surabaya didukung oleh 

sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme 

dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian 

(SIMPEG)   Bapas Kelas I Surabaya per  tanggal   31 

Desember 2020 menunjukkan terdapat 54 

pegawai/pejabat termasuk Kepala Bapas Kelas I 

Surabaya, yang tersebar di 3  s e k s i / bagian.  

Bapas Kelas I Surabaya memiliki  kantor 

dengan jumlah ruangan yang cukup dan terletak di tepi 

jalan raya yang mudah dijangkau oleh masyarakat, 

termasuk jika menggunakan angkutan umum. Ruang 

registrasi dan ruang konsultasi pun telah tersedia.  

Namun, usia bangunan yang sudah tua membuat ada 

beberapa bagian yang mengalami kerusakan.  

Sementara untuk sarana dan prasarana yang 

mendukung operasionalnya, Bapas Kelas I Surabaya 

memiliki 72 unit Laptop dan PC, 25 unit printer dan 5 

unit pendingin ruangan.  Keberadaan sarana dan 

prasarana ini, kecuali pendingin ruangan dirasa cukup 

dalam turut menunjang kegiatan operasional 

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai core business 

Bapas Kelas I Surabaya. 

Dalam catatan aset peralatan dan mesin Barang 

Milik Negara (BMN), Bapas Kelas I Surabaya memiliki 

1 unit kendaraan dinas roda empat dalam kondisi baik 

dan 43 unit kendaraan dinas roda dua, dengan kondisi 

41 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi rusak 

ringan dan 1 unit dalam kondisi rusak berat.  

Keberadaan sarana transportasi ini dinilai cukup 

membantu operasional Pembimbing Kemasyarakatan 

(PK) Bapas Kelas I Surabaya. 

Apabila diperhatikan dari jarak tempuh dan 

jangkauan wilayah kerjanya yang terjauh adalah Pulau 

Bawean, sebuah pulau yang terletak di Laut Jawa, 

sekitar 80 Mil atau 120 kilometer sebelah utara kota 

Gresik.  Sedangkan kondisi geografis pada umumnya 

berupa wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang 

dapat dijangkau dengan transportasi darat dengan 

berkendaraan sepeda motor atau mobil. Untuk wilayah 

kepulauan dijangkau dengan perahu/sampan dan kapal 

penyeberangan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Assesmen 
Klien Bapas Surabaya 

 PAGE 04 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa


 

BASSURA, Cak Boy 

dan Ning Sur 

 

BASSURA 
 
Agar mudah diingat dan lebih akrab menyapa 
masyarakat, sejak tahun 2021 Bapas Surabaya 

menggunakan kata Bassura sebagai singkatan 
dari Bapas Surabaya serta menggunakan maskot 
Cak Boy dan Ning Sur sebagai pembimbing 
kemasyarakatan. 
 

Bassura  terdiri dari dua suku kata, Bas dan Sura.  
Dalam bahasa melayu ‘Bas’ berarti kendaraan 
besar sedangkan ‘Sura’ berasal dari bahasa Arab 
yang berarti Kegembiraan atau Kebahagian.  

Sehingga Bassura dapat diartikan sebagai 
kendaraan besar yang akan membawa kepada 
kegembiraan atau kebahagiaan. 
 

Tulisan Bassura berwarna hijau dan kuning.  
Warna hijau merujuk pada kesuburan dan suasana 
berkelimpahan. Alam semesta dan lingkungan 
merupakan nafas kehidupan, sedangkan nuansa 
hijau di dalamnya mewakili kesejahteraan hidup.  

Sedangkan warna kuning berarti kebahagiaan, 

optimisme, kecerdasan, kesetiaan, kreativitas, 
kebijaksanaan dan energi.  
 

Bassura  dapat dimaknai sebagai 
sebuah kendaraan besar yang nyaman 
dan sejahtera yang akan membawa 
optimisme, kreativitas, kegembiraan 
dan kebahagiaan. 

 

CAK BOY & NING SUR 

Cak Boy dan Ning Sur adalah maskot Bapas 
Surabaya yang berupa buaya dan ikan hiu.  Selain 
karena menyandang nama SURABAYA, sebuah 
kota yang juga memiliki maskot Ikan Hiu dan buaya,   
Cak Boy pada maskot Bapas Surabaya diambil dari 
filosofi buaya yang dikenal pemberani dan sigap. 
Karakter buaya yang berani inilah yang 
melambangkan Petugas Bapas Surabaya.  Mereka 
harus siap dengan segala keadaan dan tantangan 
yang kapan pun bisa terjadi.    
 
 
 
 

Sedangkan Ning Sur diambil dari filosofi ikan hiu.  
Berkaca pada cerita olahan ikan Salmon di 
masakan Jepang yang akan terasa lebih enak dan 
nikmat jika ikan masih dalam keadaan hidup saat 
hendak diolah dan disajikan, karena itu nelayan 
yang ada di jepang membuat kolam buatan di dalam 
kapalnya untuk tempat ikan salmon.  Supaya saat di 
bawa kedaratan ikan tetap hidup, mereka 
menyiasatinya dengan memasukkan seekor ikan hiu 
kecil ke dalam kolam.. 
 
Sungguh Ajaib !!! Hiu kecil itu MEMAKSA ikan 
Salmon yang ada di kolam terus bergerak supaya 
tidak di mangsa.  Ternyata dengan menggunakan 
cara ini, banyak ikan salmon yang tetap hidup dan 
jumlah ikan salmon yang mati justru sangat sedikit.  
Dari cerita ini, kehadiran Ikan Hiu bisa dianalogikan 
sebagai petugas Bapas Surabaya dalam hal ini 
adalah para Pembimbing Kemasyarakatan yang tak 
kenal lelah membimbing agar klien Bapas Surabaya 
tetap bergerak dan survive dalam menjalani 
kehidupan. 
 
 

 

 

 



 

yang baik (good governance), 
berdampak pada kehidupan 
bernegara, dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Sehingga untuk 
mewujudkangood 
governance, maka perlu ada 
reformasi dalam birokrasi sebab 
menyangkut penyelenggaraan 
negara untuk mewujudkan 
perbaikan pada pelayanan 
publik.  

Menurut Max Weber, birokrasi 
adalah suatu bentuk organisasi 
yang penerapannya 
berhubungan dengan tujuan 
yang hendak dicapai. Birokrasi 
tersebut dimaksudkan sebagai 
suatu sistem otoritas yang 
ditetapkan secara rasional oleh 
berbagai macam peraturan 
untuk mengorganisir pekerjaan 
yang dilakukan banyak orang. 
Dengan kata lain, birokrasi 
sangat berkaitan erat dengan 
sistem dalam suatu organisasi 
atau lembaga dan memiliki 

REFORMASI BIROKRASI, 
 
REFORMASI PELAYANAN 
PUBLIK 
Oleh : T. ELLY BUDIRINI  

(Ketua Tim Zona Integritas Bapas Surabaya) 

Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik 

Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh 
masyarakat. Hal tersebut karena Indonesia pernah mengalaminya. 
Apabila dirunut, pada dasarnya Indonesia sudah melewati masa 
reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula, Indonesia telah 
melewati berbagai macam perubahan. Pada hakikatnya reformasi 
yang terjadi di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya 
pemberantasan KKN dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, 
apakah perubahan tersebut sudah terlihat dan dirasakan oleh 
masyarakat? 

 Konsep Reformasi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik 

Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk 
perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu 
masyarakat atau negara. Kemudian, menurutSedarmayanti (2009: 
67) bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, 
komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan 
yang baik (good governance). 

Menurut Sedarmayanti (2009: 67) bahwa reformasi merupakan 
proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk 
merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance). 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi 
merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance), 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Dengan aplikasi ini, kedepannya 
diharapkan stakeholder yang 
terkait dengan pembuatan 
Penelitian Pemasyarakatan 
(LITMAS) dapat menelusuri 
secara mandiri sampai dimana 
proses LITMAS sudah berjalan. 

Komitmen memberikan 
kemudahan layanan kepada 
seluruh stakeholder terus 
dihadirkan Bapas Surabaya, 
salah satunya dengan 
penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP).  

Pelayanan terpadu satu pintu 
(PTSP) bukanlah kebijakan baru 
di dalam manajemen birokrasi. 
Pembentukan PTSP di Bapas 
Surabaya termasuk dalam 
rangka mendekatkan dan 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat serta 
memperpendek proses 
pelayanan guna mewujudkan 
pelayanan yang cepat, mudah, 
murah, transparan, kepastian, 
dan terjangkau. Dengan adanya 
PTSP, stakeholder tidak perlu 
lagi mengurus berbagai surat 
dan dokumen di ruang atau 
tempat berbeda dengan lokasi 
yang berbeda pula. 

Agar pelaksanaan dan 
pengoperasiannya terarah 
Bapas Surabaya pun telah 
menyusun standar operasional 
prosedur reformasi birokrasi dan 
reformasi administrasi, sehingga 
dapat dihadirkan pelayanan 
publik yang prima. 

atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu. 

Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, 
secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya 
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 
menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. 
Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan 
usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi lebih baik.   

Kemudian, pelayanan publik terbagi menjadi dua kata, yaitu 
pelayanan dan publik. Menurut Monir dalam Pasolong (2008:198), 
pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 
orang lain secara langsung. Sedangkan publik berasal dari 
Bahasa Inggris, public yang berarti umum, masyarakat, negara. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Sehingga dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan 
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Adapun reformasi pelayanan publik pada 
dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pelayanan 

publik. Berdasarkan ketiga 
konsep tersebut, pada 
hakikatnya saling berhubungan 
karena reformasi birokrasi 
bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik.           

Reformasi Pelayanan Publik 
di Bapas Surabaya 

Birokrasi sudah bukan eranya 
lagi berjalan konvensional. 
Melainkan sudah saatnya 
berbasis digital. Inilah yang 
mendorong Bapas Surabaya 
mengembangkan apilkasi digital 
pelayanan publik.   

Kebutuhan teknologi informasi 
terus berkembang. Maka sudah 
wajib hukumnya bagi Bapas 
Surabaya. untuk terus 
berinovasi dan mengembangkan 
teknologi. 

  

 



Bapas Surabaya 
B E K A L I K L I E N D E N G A N J A J A N A N K E K I N I A N 

 

 

 
 

 
40 klien Bapas Surabaya 
mengikuti pelatihan pembuatan 
kue kering dan minuman kekinian. 
Kegiatan dilakukan atas kerjasama 
Bapas Surabaya dengan Kelompok 
Masyarakat (POKMAS) CV. TRISTAR 

 
 

 

  
 

 

Kegiatan dilaksanakan selama 2 
hari,  Rabu-Kamis,  tanggal  21  s.d 
22  April  2021  dengan  tetap 
mengikuti  Protokol Kesehatan. 
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KAMI BERUBAH 
 

 

 

 

 

  UNIT LAYANAN   
 
 

Ruangan pelayanan untuk klien menyatu 

dengan ruangan administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POJOK LAYANAN  
 
 

Tempat wajib lapor klien integrasi masih 

menyatu dengan lokasi kegiatan 

administrasi Bapas Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 RUANG TUNGGU  
 

 

Ruang tunggu sebelum perbaikan, masih 

kurang indah dan kurang nyaman 



 

 

 

Menjadi … 
 

 

 

 

 

  UNIT LAYANAN   
 
 

Ruangan pelayanan terpadu berdiri 

sendiri dan tidak menyatu dengan 

ruangan layanan administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RUANG TUNGGU  
 
 

Pembangunan Gazebo sebagai ruang 

tunggu menambah kenyamanan dan 

keindahan ruang tunggu di Bapas 

Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 PENUNJUK ARAH  
 

 

Penunjuk arah diharapkan dapat 

mempermudah pengunjung menemukan 

ruang yang dibutuhkan 



 

 

 

Layanan Berbasis HAM 
 

 

 

 

 

 TOILET DISABILITAS   
 
 

Toilet khusus penyandang disabilitas 

dibangun untuk kenyamanan seluruh 

pengunjung untuk memenuhi amanat 

layanan public berbasis HAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TANGGA DISABITITAS  
 
 

Tangga untuk  penyandang disabilitas 

dibuat khusus untuk mempermudah 

mobilitas seluruh pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 RUANG LAKTASI  
 

 

Ruang laktasi dibangun untuk membantu 

pengunjung yang masih harus 

memberikan ASI untuk anaknya. 



I N O V A S I 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

K E R A B A T  B A S S U R A 

 
KERABAT BASSURA merupakan inovasi Bapas Kelas I Surabaya yang diharapkan 
mampu mendekatkan penyedia layanan yakni Bapas Kelas I Surabaya dengan 

pengguna layanan (masyarakat) dan terjadinya sinergi sebagai sebuah ekosistem 
yang saling menguntungkan. Secara teknis aplikasi KERABAT BASSURA ini 

berbasis website dan juga aplikasi berbasis android (dapat diunduh di Playstore). 
 
 
 

 

WEB BASE KUNJUNGI www.bapassurabaya.com 

 


