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Lensa Walikota

Tri Rismaharini memimpin pembenahan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan pelebaran jalan akses masuk stadion GBT
( 8 April 2019 )

Tri Rismaharini bersama jajarannya turun langsung untuk menjenguk sekaligus memberi 

bantuan kepada korban yang rumahnya mengalami kebakaran bertempat di Jalan Bulak 

Rukem Timur gang II F ( 12 April 2019 )
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Majalah Pemerintah Kota Surabaya

SURAT REDAKSI

Salam,
Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pembaca Gapura yang terhormat

Bulan Mei adalah bulan pendidikan dan untuk mengisinya kami hadirkan perkembangan signifikan Surabaya dalam 
bidang pendidikan. Surabaya tak hanya menjadi terkemuka dalam bidang lingkungan tetapi juga menjadi kota yang 
unggul di bidang pendidikan. Melalui liputan utama, kami sajikan upaya menyeluruh yang dilakukan Pemerintah Kota 
dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berbagai sorotan tentang program akan dilengkapi seperti biasa dengan 
perspektif pakar dan warga tentang pendidikan. 

Sementara dari rubrik liputan khusus, masih akan kami tampilkan kemeriahan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota 
Surabaya ke 726. Ada nuansa timur tengah dalam Festival Kuliner Ampel. Juga, tak lupa kami suguhkan semangat pelaku 
lokal dalam Surabaya Fashion Parade. 

Dari Balai Kota, kami bagikan beragam aktivitas Pemerintah Kota. Kami kenalkan anda dengan inovasi digitalisasi 
perpustakaan kota Surabaya yang memungkinkan warga mengakses pengetahuan tanpa batas. Ada pula inovasi 
Ambulans Nets yang didesain khusus untuk menjadi kendaraan penolong bayi. Kedua info tersebut dilengkapi dengan 
cerita kunjungan wali kota Busan menandai jalinan kerja sama seperempat abad.

Yang selalu menjadi daya pikat Gapura ialah liputan ringan yang menghibur nan inspiratif. Pertama, kami ajak anda 
lebih dekat dengan cinta guru pendamping anak berkebutuhan khusus pada murid-muridnya. Masih soal inspirasi, para 
pembaca akan kami ajak mengagumi energi anak-anak muda penyelamat lingkungan di komunitas Sea Soldier. Tak lupa, 
kami ajak anda mampir di kampung-kampung unggulan di Surabaya. Kali ini ada cerita kampung yang punya pengawas 
anak bermain gadget di Kedung Baruk

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura edisi 
Mei 2019
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PEMERINTAH KOTA
S U R A B A Y A www.surabaya.go.id

Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT.
Wali Kota Surabaya

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 Warga kota yang saya banggakan.

 Tak ada jalan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat selain melalui pendidikan. Dalam 
kesepakatan bangsa di seluruh dunia, pendidikan menjadi aspek dasar kemanusiaan yang harus terus dikembangkan. 
Oleh karena itu, seperti halnya otoritas di wilayah lain, Pemerintah Kota Surabaya memberikan perhatian dan titik fokus 
dalam bidang pendidikan dalam dua langkah utama, alokasi penganggaran yang baik serta pelibatan lintas sektor. 
Dalam aspek penganggaran, kami mengalokasikan sejumlah 21,51% dari total APBD, di atas ketentuan undang-undang 
yaitu 20%. Selanjutnya, dalam teknis kerjanya, pembangunan di bidang pendidikan tak hanya dilaksanakan oleh satu 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, tetapi beberapa turut berkontribusi. 

 Esensi pembangunan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik mampu 
mengeluarkan dan memaksimalkan potensi dirinya. Untuk itu, banyak elemen pendukung yang harus disiapkan, mulai 
dari infrastruktur fisik, pengajar, lingkungan sosial, bahkan juga peran orang tua. Pemerintah Kota berkomitmen penuh 
untuk terus mengupayakan terciptanya kondisi yang memungkinkan anak didik mencapai titik potensi maksimalnya. 
Bangunan sekolah terus direnovasi dan ditingkatkan kualitasnya, kompetensi guru selalu dipacu, ragam aktivitas bagi 
siswa disediakan, hingga ikhtiar kami menciptakan kota yang layak untuk anak. 

 Pada akhirnya pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Kami pun menitipkan pula semangat 
untuk mendukung tumbuh kembang anak kepada seluruh warga kota. Anak-anak kita adalah investasi masa depan, 
generasi penerus bangsa yang akan meneruskan keberlanjutan kehidupan. Mari kita berikan yang terbaik agar mereka 
dapat mencapai potensi maksimalnya, agar Bangsa ini punya harapan yang cerah.

 Terima Kasih atas dukungannya

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT
 Walikota Surabaya
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Kerja Bersama Menyiapkan 
Generasi Penerus Bangsa

Pendidikan menjadi salah satu bidang yang memiliki 
alokasi anggaran besar dalam APBD. Hal ini selaras 

dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 dimana anggaran 
pendidikan minimal sebesar 20% dari keseluruhan APBD. 

Di Surabaya sendiri, anggaran pendidikan di tahun 
2019 telah mencapai 21,51% dari total APBD. Untuk apa 

sajakah anggaran tersebut?

Tahun 2019 ini total APBD 
Kota Surabaya mencapai 
9,5 triliun, artinya anggaran 
untuk pendidikan di Surabaya 
mencapai 2,04 triliun. Namun 
anggaran tersebut tidak 

dikelola oleh Dinas Pendidikan seorang. 
Ada beberapa anggaran yang masuk 
dalam ranah Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang. Khususnya terkait pembangunan 
dan revitalisasi gedung sekolah. Ihwal 
pendidikan di Kota Surabaya adalah 
bentuk kerja bersama lintas sektor. 

Alokasi 21,51% Dana APBD untuk Pendidikan

6
MEI

- 2019 -

LIPUTAN
UTAMA PENDIDIKAN DI SURABAYA



Menurut penuturan Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Kota Surabaya, Eri Cahyadi, tahun 
ini Pemkot Surabaya berencana 
melakukan pembangunan atau 
rehabilitasi pada 50 gedung SD 
Negeri dan 13 gedung SMP Negeri. 
Kegiatan itu meliputi pembangunan 
ruang kelas baru, pembangunan 
fasilitas pendukung, serta rehabilitasi 
kerusakan sedang / berat. Selain itu 
ada 100 gedung sekolah yang akan 
direhabilitasi ringan tahun ini pula. 

“Total anggaran pembangunan 
dan rehabilitasi tersebut mencapai Rp 
203.543.790.893. Sedangkan untuk 
pemeliharaan 200 gedung sekolah kita 
anggarkan Rp 21.605.638.158,” jelasnya 
saat jumpa pers di Kantor Humas.

Pekerjaan pemeliharaan yang 
dimaksud oleh mantan Kepala Dinas 
Cipta Karya dan Tata Ruang ini antara 
lain pengecatan gedung, perbaikan 
kamar mandi, dan perbaikan 
plafon. Selain pembangunan atau 
rehabilitasi gedung sekolah, Pemkot 
Surabaya juga menganggarkan untuk 
pengadaan sarana dan prasarana 
pendidikan seperti meubeler, 
komputer, LCD, proyektor sekaligus 
screennya. 

Sedangkan untuk sarana 
peralatan ekstrakulikuler, sekolah di 
Surabaya akan disediakan beberapa 
alternatif, diantaranya peralatan 
olahraga seperti futsal, basket, 
badminton, tenis meja dan volly, 

peralatan kesenian seperti marching 
band, music band, gamelan, peralatan 
menjahit dan peralatan memasak.

“Kita sangat mendukung 
adanya ekstrakurikuler di sekolah. 
Sehingga pelajar-pelajar kita bisa 
menggunakan waktu di luar jam 
sekolah untuk kegiatan positif,” ujar 
Ery.

Menurut Kepala Bidang Sosial 
dan Pemerintahan Bappeko, Febrina 
Kusumawati, pengadaan alat olah raga 
dan kesenian ini memiliki anggaran 
sebesar kurang lebih 8 miliar untuk SD 
Negeri dan SMP Negeri di Surabaya. 
Namun alokasi untuk masing-masing 
sekolah bisa saja tidak sama. Sebab 
menyesuaikan kemampuan dan 
kesiapan sekolah tersebut menerima 
bantuan alat olahraga dan kesenian.

“Nanti kita lihat dulu apakah 
sekolah tersebut memiliki kapasitas 
seperti adanya pelatih dan ada tempat 
untuk menyimpan peralatan tersebut. 
Sehingga peralatan penunjang 
olahraga dan kesenian tersebut tidak 
akan mubadzir dan bisa terpakai 
secara optimal bagi pengembangan 
diri siswa,” jelasnya saat ditemui 
redaksi Gapura di ruang kantornya.

Di samping pengadaan sarana 
pembelajaran dan ekstrakurikuler, 
Pemkot Surabaya juga menyediakan 
Bantuan Operasional Pendidikan 
Daerah (Bopda). Menurut Febri, Bopda 
untuk sekolah negeri di tahun ini 
kembali masuk dalam kategori hibah 

(belanja tidak langsung). Hal ini agar 
pihak sekolah lebih bisa mengelola 
bantuan tersebut dengan tepat.

Sedangkan bagi sekolah 
swasta, pemkot akan memberikan 
insentif sebesar Rp 1 juta per bulan 
kepada setiap guru yang telah 
memenuhi syarat. Dengan ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan guru khususnya di 
sekolah swasta. Kemudian untuk siswa 
baru yang kurang mampu, pemkot 
juga akan memberikan bantuan 
berupa seragam sekolah, seragam 
olahraga, seragam pramuka, dasi, 
topi, tas sekolah, sepatu dan alat tulis 
melalui jalur mitra warga.

“Sedangkan untuk mahasiswa 
Surabaya yang kurang mampu, 
kita juga menyediakan beasiswa 
pendidikan yang mencakup SPP, 
uang saku dan biaya pendidikan di 
perguruan tinggi. Total anggaran 
untuk beasiswa pendidikan tersebut 
mencapai sekitar 21 miliar,” ujarnya.

Dengan anggaran 
pendidikan sedemikian rupa, pemkot 
mengupayakan agar semua anak di 
Surabaya mendapatkan kesempatan 
untuk bersekolah dengan nyaman 
dan tenang. Selain itu, dari sisi 
kesejahteraan pengajar pun tidak 
luput dari perhatian. Dengan begitu, 
pendidikan di Surabaya akan mampu 
mencetak generasi penerus yang 
cerdas dan berakhlak mulia. (fen)
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Transformasi Digital 
Mengakselerasi Peningkatan 

Kualitas Pendidikan 
Setelah Surabaya mencanangkan diri sebagai kota cerdas 

(Smart City), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun 
turut meningkatkan sistem pelayanan yang telah berbasis 

digital. Tak terkecuali, Dinas Pendidikan yang terus berinovasi 
dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas siswa didik.

Laman SIPK, Sistem 
Pengelolaan Keuangan 

Sekolah di Surabaya
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Kabar terbaru adalah 
Dispendik baru saja 
meluncurkan aplikasi 
Sistem Manajemen 
Ekstrakurikuler Sekolah 
(SMES). Aplikasi tersebut 

bertujuan untuk mewujudkan 
pendidikan yang mewadahi dan 
menfasilitasi pengembangan multiple 
intelligence peserta didik di sekolah. 
Dalam aplikasi tersebut, sekolah bisa 
memasukkan jadwal ekstrakurikuler 
siswa yang ada di sekolah tersebut 
serta absensi kehadiran siswa dalam 
kegiatan ekstrakurikuler. Dengan 
demikian, perkembangan siswa 
didik dalam kegiatan ekstrakurikuler 
tersebut dapat dipantau dengan baik.

Selain aplikasi SMES tersebut, 
sebenarnya Dispendik telah memiliki 
banyak sekali aplikasi digital. Menurut 
Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, M. Ikhsan, sejak tahun 2012 
hingga sekarang, dispendik Surabaya 
telah mengembangkan 32 inovasi 
aplikasi pendidikan. Aplikasi-aplikasi 
tersebut juga saling terintegrasi satu 
sama lain.

“Ada banyak, diantaranya Profil 
Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan Sekolah (SIPKS), Try Out 
Online, Kenaikan Pangkat Online 
(Sistem Informasi Aplikasi Guru 
Surabaya/SIAGUS), hingga ujian dan 
pengkoreksiannya pun menggunakan 
sistem online,” ujarnya saat dihubungi 
redaksi Gapura melalui pesan singkat.

Inovasi-inovasi yang 
dikembangkan oleh Dispendik 
ini pun menuai pujian oleh 
berbagai pihak, termasuk salah 
satunya adalah dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Bahkan KPK ingin 
agar Pemkob/Pemkot 
se-Jatim mereplika sistem 
informasi tata kelolan 
pendidikan Kota Surabaya. 
Hal ini disampaikan oleh 
Koordinator Wilayah VI Koordinasi 
dan Supervisi (Korsup) Pencegahan 
KPK, Asep Rahmat Suwandha, saat 
mengunjungi Kantor Disendik Kota 
Surabaya, Kamis, (28/3/) lalu.

Menurutnya, Kota Surabaya 
memiliki sistem informasi tata kelola 

pendidikan yang bisa disumbangkan 
bukan hanya untuk Jatim, tapi 
juga dalam skala nasional. Seperti 
E-Planning dan e-budgeting Pemkot 
Surabaya yang sudah direplikasi dan 
digunakan di tingkat nasional.

“Kami ingin tidak ada terkotak-
kotak antara pemkot, pemkab, 
pemprov, dan nasional. Dan saya 
yakin banyak hal baru yang bisa saya 
dapatkan untuk tata kelola pendidikan. 
Minimal nanti direplikasi di Jatim dulu,” 
ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa 
sistem informasi profil sekolah perlu 
untuk diagregasikan ke Pemprov 
Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya 
mengkloning e-budgeting sekolah 
atau SIPKS. 

“Nanti saya dorong profil 
sekolah dan e-budgeting untuk 
digunakan sekolah-sekolah di Jatim. 
Tahun ini akan menjadi rencana 
aksi kami dan harus jalan. Akan kita 
kumpulkan seluruh dinas pendidikan,” 
imbuhnya.

Pada waktu yang sama, 
Sekretaris Dispendik kota Surabaya, 
Aston Tambunan, menjelaskan bahwa 
aplikasi-aplikasi ini menyasar pada 
empat hal utama. Pertama untuk 
peningkatan kompetensi 
guru, kedua 

peningkatan kompetensi siswa, ketiga 
peningkatan kualitas sekolah atau 
lembaga pendidikan, dan terakhir 
ketersediaan layanan pendidikan 
bermutu.

“Seluruh aplikasi ini milik 
sendiri. Idenya berasal dari jajaran 
struktural, kemudian diterjemahkan ke 
aplikasi oleh programmer,” ungkapnya.

Aston menyebut beberapa 
aplikasi itu antara lain profil sekolah, 
sistem informasi pengelolaan 
keuangan sekolah (SIPKS), rapor 
online, penerimaan peserta didik baru 
(PPDB), seleksi calon kepala sekolah 
(Si Cakep), tryout online, dan lain-
lain. Ia juga mengatakan bahwa awal 
pengembangan inovasi program 
pendidikan itu dengan membangun 
pusat database pendidikan atau yang 
biasa disebut profil sekolah.

Profil sekolah tersebut 
berisikan data Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), SD, dan SMP di Kota 
Surabaya termasuk MI dan MTs. 
Dari database itu, bisa dilihat pula 
indikator-indikator pendidikan seperti 
angka partisipasi kasar (APK). Selain 
itu database tersebut juga berbasis 
NIK, sehingga meminimalisir adanya 
pencatatan ganda. Database yang 
valid bisa menjadi pondasi berbagai 
kebijakan-kebijakan pendidikan 
yang tepat. Sehingga tujuan dari 
pendidikan yakni mencetak generasi 
bangsa yang cerdas dan berakhlak 

mulia dapat tercapai.

Laman SIAGUS , Sistem 
Informasi Aplikasi Guru 

Surabaya
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Pilar Penting 
Pendidikan Berkarakter

Kegiatan Ektrakulikuler sebagai aktivitas 
tambahan diluar belajar mengajar formal 

ini jelas memberi nilai lebih bagi siswa 
yang mengikutinya. Nilai lebih itulah 

yang menjadikan kegiatan ekstrakulikuler 
dianggap sangat penting. hal senada 

juga di sampaikan oleh Budi Hartono, 
Kepala sekolah SMPN 3 Surabaya, yang 

menaruh perhatian lebih dalam kegiatan 
ekstrakulikuler disekolahnya.

“Ada 3 hal penting yang harus terintegrasi ada 
dalam proses pendidikan. Satu Intrakulikuler, 
Ekstrakulikuler,Kokulikuler” Ujarnya.

Intrakulikuler melatih kemampuan adalam 
bidang mata pelajaran, Co-Ekstrakulikuler 

merupakan kegiatan tambahan berupa tugas-tugas 
untuk memperdalam kompetensi dasar dalam kurikulum, 
dan Ekstrakulikuler melatih kemampuan softskill dan 
membangun karakter dengan mengasah bakat dan minat 
para siswa.

Menjaga Geliat Keberlangsungan Ekstrakulikuler 
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Muhajir Effendy, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayan pernah 
menyampaikan bahwa gerakan 
pendidikan berkarakter sebagai 
fondasi dan ruh utama pendidikan. 
Dimensi karakter yang maksud adalah 
Olah Hati/ Etik, individu yang memiliki 
kerohanian mendalam, beriman dan 
bertakwa. Olah pikir/ literasi, individu 
yang memiliki keunggulan akademis 
sebagai hasil pembelajaran dan 
pembeajaran sepanjang hayat. Olah 
rasa/ estetik. individu yang memiliki 
intergritas moral, rasa berkesenian dan 
berkebudayan. Olahraga/ Kinestetik, 
indivisu yang sehat dan mampu 
berpartisipasi aktif sebagai warga 
negara.

Untuk mencapai dimensi 
karakter dibutuhkan keberadaan 
Ekstrakulikuler sehingga mampu 
memberikan dampak yang signifikan 
kepada mereka yang mengikutinya. 
Kegiatan ini karena mampu 
menyempurnakan intrakulikuler yang 
para siswa dapatkan. Menurut Budi, 
Para siswa diwajibkan untuk mengikuti 
ekstrakulikuler Pramuka dan diberikan 
kebebasan memilih ekstrakulikuler lain 
yang mereka ingin kan.

“ Anak yang mengikuti 
ekskul pasti terlihat lebih menonjol, 
karena mereka seperti mendapatkan 
nilai tambah dari kegiatan yang 
mereka lakukan. Para siswa diberikan 
kesempatan memilih ekskul yang 
sesuai dengan minat mereka, kalau 
di SMPN 3 ini ada 25 ragam kegiatan 
yang bisa mereka pilih” Tambahnya

Budi melanjutkan, setiap 
kegiatan memiliki luaran yang 
berbeda. Pelatihan dalam bidang 
kebangsaan, nasionalisme, 
kedisiplinan dan lain-lain diperolah 
di ekstrakulikuler seperti pramuka 
dan paskribaka.  Dalam hal teamwork 
diperoleh di ekstrakulikuler seperti 
bola basket, futsal, dan ekskul lain 
yang bergerak dalam team. Dalam hal 
kesenian diperolah di ekstrakulikuler 
Tari tradisional, band, paduan suara 
dll. Dalam hal religi bisa juga diperloh 
dalam ekskul baca tulis al-qur’an. 
Kemampuan berdemokrasi juga di 
kembangan di OSIS, melalui proses 
dan kegiatannya yang tercermin dari 
bagaimana mereka memilih ketua 

osis dengan cara voting online. Yang 
menjadi bekal nantinya untuk terbiasa 
dalam menggunakan hak atau 
suranya dalam memilih pemimpin.

Budi meyakini, untuk mencapai 
hasil yang maksimal ekskul tidak boleh 
memberikan wadah yang setengah-
setengah itu, 

“Kita pastinya memberikan 
pembina dan pelatih untuk ekskul 
sesuai dengan bidangnya agar 
ekskul tersebut mampu berkembang. 
Sehingga tujuan untuk membentuk 
karakter melatih softskill dapat dicapai 
dan bonus jika mendapatkan prestasi 
seperti menang dalam kejuaraan”

Dengan komitmen yang 
demikian, SMPN 3 Mampu 
memberikan prestasi baik akademik 
dan non-akademik yang kian 
meningkat setiap tahunnya, tercatat 
di 2015 mendapatkan 150 piala atau 
mendali, Di tahun ajaran 2016-2017 
mendapatkan 151 piala atau mendali, 

dan 256 piala atau mendali di tahun 
berikutnya. Pencapaian tersebut dapat 
menjadi bekal dalam mengebangkan 
softskill para siswa dan sekaligus 
mengharumkan nama baik sekolahan 
dan juga Surabaya saat berkompetisi 
skala nasional.

Selain capaian yang 
dapat dilihat secara real berupa 
kemampuan/ softskill dan prestasi 
capaian lain adalah berubahnya 
karakter dan kebiasannya kearah yang 
lebih positif seperti kemampuan saling 
menghargai, sopan santun, kepekaan 
dll.

“Pencapaian yang dirasa bisa 
bermacam-macam, selain prestasi ada 
juga pencapaian yang tidak terukur 
yaitu karakter. Dalam membentuk 
karakter tersebut diperlukan 
pembiasaan dari para guru dan orang 
tua. Juga,  salah satu fasilitas disekolah 
yang dapat mendorong hal tersebut 
adalah Ekstrakulikuler” Ujar Budi. 
(NYW)

Salah satu ekstrakurikuler di 
sekolah bidang kesenian

Praktik demokrasi di sekolah 
untuk pemilihan ketua OSIS
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Menggemakan Anti Diskriminasi 
dengan Program Sekolah Inklusi
Semua anak berhak 

mendapatkan pendidikan 
yang layak termasuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). 
Dalam satu dekade terakhir, 

Program Sekolah Inklusi di 
Surabaya mulai bergeliat. 

Berawal dari inisiatif salah 
satu SMP di Surabaya, kini 
sudah ada 25 SMP dan 50 

SD yang telah menjalankan 
program ini.

SMP Negeri 29 Surabaya 
bisa dikatakan sebagai 
SMP pertama yang 
berani menerima siswa 
berkebutuhan khusus. 
Menurut penuturan 

Koordinator Guru Inklusi SMP Negeri 
29 Surabaya, M. Taufik, ide untuk 
menjalankan program sekolah inklusi 
berasal dari inisiatif Hari Purnomo, 
Kepala SMP Negeri 29 Surabaya kala 
itu. Sebab, ia melihat di Surabaya saat 
itu sudah ada SD yang menerima 
siswa berkebutuhan khusus namun 
belum ada SMP Inklusi.

“Pada tahun 2009 itu juga 
kita menerima 5 siswa ABK. Dan di 
tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya memberi SK kepada kami 
untuk menjadi SMP Inklusi pertama 

di Surabaya,” ujar Taufik saat ditemui 
redaksi Gapura.

Seiring waktu berjalan, kini 
ada 57 siswa ABK yang bersekolah 
bersama dengan siswa-siswa lainnya 
di SMP Negeri 29 Surabaya. Jumlah 
tersebut tersebar mulai dari kelas 7 
hingga kelas 9 secara merata. Setiap 
kelas ada 1 – 2 siswa ABK yang 
belajar bersama dengan 36 siswa 
reguler setiap harinya. Jumlah ini juga 
menyesuaikan kondisi siswa ABK dan 
kapasitas guru untuk mengajarinya.

“Kalau siswa yang hiperaktif 
sekali, kita tempatkan satu di kelas. 
Kalau ada dua siswa hiperaktif di 
kelas, guru akan kesulitan untuk 
mengajarnya,” jelasnya.
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Hingga kini hampir semua 
siswa ABK bisa bersekolah di SMP 
Negeri 29 Surabaya kecuali siswa 
tuna netra. Menurut Taufik, hal ini 
dikarenakan keterbatasan guru 
yang mampu membimbing siswa 
tuna netra. Selain itu, infrastruktur 
kepengajaran khusus siswa tuna netra 
juga belum tersedia di SMP ini.

“Kita menerima hampir semua 
siswa ABK, mulai dari tuna rungu, 
tuna grahita, tuna daksa, ADHD, slow 
learner, autis, hiperaktif, dan selainnya. 
Sayangnya bagi siswa tuna netra kami 
belum bisa mengcover. Biasanya kalau 
ada siswa tuna netra, dia memiliki 
guru pendamping sendiri,” jelas Taufik.

Dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar di kelas, kurikulum 
yang diterapkan pada siswa ABK 
berbeda dengan siswa reguler. Hal ini 
menyesuaikan dengan kemampuan 
sang anak masing-masing. Sebab 
tidak semua siswa ABK mampu 
kurikulum K13 yang saat ini diterapkan 
di siswa reguler. Namun untuk rapor 
dan ijasah yang diterima oleh siswa 
ABK tidak berbeda dengan siswa 
reguler lainnya.

“Kita juga ajari siswa-siswa 
ABK untuk bina diri. Seperti cara 
buang air kecil, mengenakan pakaian, 
menyeberang jalan raya, bahkan 
hingga wirausaha,” ujar Taufik.

Semua keterampilan yang 
kelak akan bermanfaat bagi mereka, 
kita ajarkan, lanjut Taufik. Misalnya 
wirausaha menjual pisang goreng. 
Kita ajak mereka mulai dari belanja 
di pasar, memasak pisang goreng, 
menjualnya di lingkungan sekolah, 
hingga perhitungan uang kembalian.

Terdapat Guru Pendamping 
Khusus yang siap sedia membantu 
membimbing siswa ABK dalam proses 
pembelajarannya setiap hari. Di SMP 
Negeri 29 Surabaya, terdapat tiga 
guru pendamping. Masing-masing 
guru bertanggung jawab atas siswa 
ABK dalam satu angkatan.

“Guru Pendamping Khusus 
ini bertugas memantau siswa ABK di 
kelas masing-masing. Jadi mereka 
selalu berkeliling dari kelas ke kelas. 
Kalau ada siswa ABK yang ingin ke 
kamar kecil atau mulai tidak kondusif 
di kelas, guru pendamping ini lah yang 
mengantar mereka ke kamar kecil atau 
ke ruang pusat inklusi,” jelas Taufik.

 “Tujuan utama program 
inklusi adalah untuk menggemakan 
anti diskriminasi terhadap siswa ABK. 
Sehingga siswa ABK bisa diterima 
dengan baik di lingkungan siswa 
reguler. Dan itu sudah tercapai di sini,” 

Setiap tahun pada Layanan 
Orientasi Sekolah (LOS), pihak 
sekolah memberikan penyuluhan 

kepada seluruh siswa terkait program 
sekolah inklusi. Tujuannya agar 
siswa reguler dan siswa ABK dapat 
membaur satu sama lain, saling tolong 
menolong, saling berteman dan tidak 
memandang sebelah mata. Cara itu 
rupanya berhasil membangun karakter 
siswa dengan baik.

Terbukti, dalam kesehariannya 
tidak jarang tugas guru pendamping 
dibantu oleh siswa-siswa reguler 
lainnya. Mulai dari mengantarkan 
siswa ABK ke kamar kecil, membantu 
siswa ABK belajar di kelas, atau 
mengantarkan siswa ABK yang sudah 
tidak kondusif di kelas ke ruang inklusi. 
Mereka juga saling berteman dengan 
rukun dan tidak saling membedakan.

Program sekolah inklusi 
mendapat perhatian besar dari 
Pemerintah Kota Surabaya. Selain 
terus menambah jumlah SMPN dan 
SDN inklusi yang tersebar di seluruh 
wilayah, Pemkot Surabaya juga 
memberikan beragam bantuan dan 
wadah apresiasi kreatifitas siswa inklusi. 

Menurut Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan, 
saat ini terdapat 50 SDN inklusi 
yang tersebar di setap wilayah dan 
25 SMPN inklusi yang didukung 
Guru Pendamping Khusus. Guna 
Memberikan pelayanan disabilitas 
pada setiap wilayah, Dispendik 
mengembangkan Pusat Layanan 
Disabilitas (PLD).

“PLD yang terletak di wilayah 
Surabaya Selatan ada di SDN 
Sawunggaling 1, wilayah Surabaya 
Timur ada di SDN Menur Pumpungan 
IV, wilayah Surabaya Pusat ada di 
SDN Kapasari VII, wilayah Surabaya 
Barat ada di SDN Lidah Wetan IV dan 
wilayah Surabaya Utara ada di SDN 
Krembangan Selatan III,” jelasnya.

Dengan terus 
dikembangkannya layanan pendidikan 
bagi siswa ABK, kita semua berharap 
agar cita-cita memberikan pendidikan 
secara merata ke semua anak dapat 
tercapai. Selain itu, dengan program 
sekolah inklusi ini, semoga mampu 
meminimalisir perlakuan diskriminatif 
yang kerap diterima oleh anak-anak 
berkebutuhan khusus.
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Pendengar yang Baik
Pendamping yang Setia

Teman sebaya menjadi salah 
satu sosok yang mampu 

memberikan pengaruh 
terhadap perkembangan 
remaja, selain orang tua 

dan guru di Sekolah. Dalam 
hubungan pertemanan 

benyak memiliki kedekatan 
satu sama lain yang bisa 

dimanfaatkan untuk 
meminimalisir kenakalan 

remaja. Merespon hal 
tersebut Dinas Pendidikan 

telah lama membentuk 
program ‘Konselor Sebaya’ di 

SMP/MTs se Kota Surabaya.

Secara garis besar konselor 
sebaya dapat berkontribusi 
terhadap program Sekolah 
Ramah Anak yang akan 
mendukung terwujudnya 
Kota Layak Anak. 

Menjadikan siswa sebagai 
konselor sebaya bukan tanpa 
persiapan tetunya, Dinas pendidikan 
secara rutin memberikan pelatihan 
bagaimana menjadi konselor sebaya, 
Kaida/ tata cara melakukan konseling 
hingga batasan-batasan yang tidak 
boleh dilalui. Dalam prosesnya pihak 
sekolah khususnya Guru BK akan 
selalu membimbing dan mengawasi.

Setiap kelas memiliki 
perwakilannya untuk menjadi konselor 
sebaya, sehingga fokus utama dikelas 
masing-masing. Tujuan konselor 
sebaya adalah sebagai pendengar 

yang baik sebelum mereka menjadi 
agent pemberi solusi. Seperti halnya 
yang diterapkan dalam program 
konselor sebaya di SMPN 1 Surabaya.

“Anak-anak yang menjadi 
konselor sebaya tiak harus mampu 
memnyelesaikan masalah, karena kita 
juga memaklumi jika permasalahan 
yang mereka terima diluar jangkauan. 
Tugas utama konselor sebaya saya 
rasa menjadi pendengar yang baik 
dan menemani teman yang sedang 
dalam kesulitan. Jika mereka pernah 
berada dalam masalah yang sama 
mereka bisa memberikan saran. 
Konselor juga bisa bertanya solusi 
ke guru BK, dan kami bisanya 
mengarahkan dulu agar mereka bisa 
mencoba menemukan solusi sambil 
kita bimbing.” Ujar Choiru Rochma S, 
Guru BK SMPN 1 Surabaya.

Harapan pada Kekuatan Pertemanan 
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Hadirnya Konselor Sebaya 
sangat membantu guru BK dalam 
memantau atau memperhatikan 
ribuan siswa disekolahnya. Konselor 
sebaya dilatih untuk memiliki 
kepekaan dan kepedulian yang 
tinggi sehingga ketika teman mereka 
memiliki permasalahan konselor 
sebaya membantu meredam hingga 
mengatasi. 

 “ Ada beberapa hal yang 
perlu dimiliki konselor sebaya, itu juga 
yang diajarkan. Seperti harus memiliki 
kemampuan mendengar, mempunyai 
kepedulian kepada teman, dan bisa 
menjaga rahasia sih. Kalau kita sekali 
bocor pasti temen-temen gak percaya 
lagi sama kita. Baru kalau memang 
kita bisa memberi solusi kita bantu 
menyelesaikan.” Ujar Maureen salah 
satu konselor sebaya di SMPN 1 
Surabaya.

Meskipun telah diberi 
pembekalan dan dilatih untuk memiliki 
kemampuan konseling, konselor juga 

tidak bisa memaksakan apabila siswa 
bersangkutan enggan untuk bercerita.  
Hal tersebut kerap ditemui oleh 
konselor sebaya di SMPN 3 Surabaya,

“ Biasanya kelihatan kalau 
temen lagi ada masalah. Ya kita dekati 
tanyai ada masalah apa?. Kadang 
ada yang gak langsung cerita jadi 
kita harus lakukan pendekatan, kalau 
mereka mau cerita kita dengarkan, cari 
solusi bersama. Kalau mereka tetep 
gak mau cerita ya sudah kita hargai 
kan gak bisa kita paksa.” Ujar Evelyn 
konselor sebaya SMPN 3 Surabaya.

Selain itu ia juga 
menambahkan, konselor sebaya juga 
kerap menjadi alternatif teman-teman 
yang memiliki permasalahan tatapi 
enggan untuk bercerita kepada orang 
tua atau guru. Alasannya pun bergam 
mulai dari malu, canggung hingga 
takut.

Di SMPN 3, Para Konselor 
Sebaya memiliki pertemuan rutin 

setiap hari Jum’at. Pertemuan tersebut 
membahas berbagai hal mulai dari 
pengarahan dari guru BK, konsultasi 
permasalan yang mereka terima 
(tanpa membongkar identitas siswa 
bersangkutan), dan saling sharing 
apabila mereka memiliki permasalahan 
mengingat konselor sebaya juga 
seorang siswa.

Konselor sebaya ini 
merupakan upaya mewujudkan 
Zero Incident pada murid-murid. 
Dengan berbagai lapis penyelesaian 
masalah dan alternatif, dalam hal ini 
konselor sebaya, Wali Kelas, Guru 
BK, Kepala Sekolah diharapkan 
mampu meminimalisir dan mencegah 
kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan seperti kenakalan remaja 
yang kerap terjadi karena lengahnya 
pengawasan. (NYW)

Konseling sebaya
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Bersinergi Meredam 
Perundungan 

Ibarat membuka kotak 
pandora, era keterbukaan 
informasi menguak fakta 
miris yang perlu menjadi 

perhatian. Salah satunya, 
Kasus perundungan mulai 

menyeruak satu per satu 
menjadi topik bahasan 

publik.   

Perundungan atau yang 
lebih dikenal dengan kata 
bully, yang diartikan sebagai 
perbuatan seseorang 
untuk menyakiti atau 
mengintimidasi orang-

orang yang lebih lemah darinya. 
Kasusnya, semakin memprihatinkan. 
Bahkan lebih banyak yang tidak 
diketahui dari kebanyakan orang, 
karena perundungan tidak terekspos 
ke publik. 

Fini Rahmatika, M. Psi Psikolog 
Keluarga Pusat Layanan Keluarga 
Sejahtera Perwakilan BKKBN Jawa 
Timur Senin (29/4) mengatakan, 
kasus perundungan ibarat fenomena 
gunung es. Diakuinya cukup tinggi, 
seperti kebanyakan kasus yang 
ditangani dengan korban melibatkan 
anak-anak.

“Dari anak SD sampai SMA, 
kasusnya masih ditemukan. Karena 

pada tahapan ini, perundungan biasa 
terjadi,” jelas Fini.

Meski tidak merinci berapa 
jumlah kasus yang ditangani, Fini 
mengaku kebanyakan kasusnya terjadi 
karena anak atau korban tidak paham 
dengan perundungan itu sendiri. 
Korban tidak sadar kalau menjadi 
korban. Perundungan berawal dari 
masalah saling ejek, lalu mengarah 
ke kekerasan verbal. Biasanya bahan 
ledekan berupa nama ayah, sampai 
pemberian sebuah gelar. Seperti 
si hitam, atau si pendek. Ketika 
kekerasan verbal membuat perasaan 
tidak nyaman pada korban, maka 
korban perundungan akan melawan 
dengan tindakan 
fisik. Kekerasan 
fisik akhirnya 
tidak bisa 
terhindarkan.

Komunikasi yang terjalin 
antara guru dan murid
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Finni bercerita dari sejumlah 
kasus yang pernah ditangani. Misalnya 
saat orang tua tidak terima ketika 
anak laki-lakinya dipanggil bencong. 
Gara-garanya, korban meledek 
sebuah grup girl band asal Korea. 
Lalu penggemar fanatik grup itu 
tidak terima, dan membalas dengan 
panggilan temannya itu sebagai pria 
yang kemayu. Sementara di kasus 
yang berbeda, kelompok tertentu 
yang dianggap punya power, 
mempengaruhi kawannya untuk tidak 
menjadikan calon korbannya untuk 
tidak menjadi bagian kawannya. 

“Dalam kasus ini, ketika korban 
tidak punya keterampilan menghadapi 
perundungan, maka korban bisa 
menjadi inferior atau rendah diri 
karena tekanan yang didapat. Korban 
akhirnya enggan ke sekolah karena 
menghadapi tekanan yang berat,” jelas 
Fini.

Psikolog yang juga bertugas 
sebagai pendamping anak eks lapas 
shelter Rumah Hati Jombang ini 
menambahkan, anak harus dibekali 
dengan softskill untuk menghadapi 
risiko menjadi korban perundungan 
di lingkungan sekolah. Penanaman 
softskill ini harus diberikan oleh 
orang tua. Di lingkungan sekolah, 
semua guru harus terlibat dalam 
mengantisipasi kasus perundungan 
yang melibatkan siswanya. Tidak 
hanya guru BP. 

“Ketika orang tua 
mendapatkan aduan anaknya jadi 
korban perundungan, orang tua 
harus memprosesnya ke sekolah. Bisa 
sekedar aduan, lalu kontrol,” jelas Fini.

Berbekal setiap aduan 
yang diterima, hendaknya guru 
menindaklanjuti dengan melakukan 
upaya antisipasi supaya perundungan 
benar-benar berhenti. Caranya, 
dengan mengajak interaksi siswanya, 
tanpa harus mendeskritkan pelaku. 
Tapi lebih menyadarkan kalau aksi 
itu salah. Ketika proses ini berjalan, 
orang tua kembali mencari tahu lewat 
guru yang bersangkutan sampa mana 
solusi itu efektif. Karena tujuannya, 
kasus perundungan bisa berhenti dan 
tidak ada korban lagi. 

Sementara Libiah Mufidah, 
M.Pd Kepala SMPN 12 Surabaya 
kepada Gapura mengatakan, antisipasi 
permasalahan pada anak sekolah 
sudah dilakukan. Empat tahun lalu, 
lewat program Dinas Pendidikan 
Surabaya, diadakan Konselor Sebaya. 
Konselor Sebaya adalah siswa yang 
sekaligus bertugas melakukan 
konseling kepada temannya, manakala 
ditemukan masalah. Tiap kelas, 
jumlahnya antara 4-5 siswa.

Menurut Libiah, keberadaan 
Konselor Sebaya cukup efektif 
mengurangi potensi munculnya 

masalah pada remaja. Mereka 
diajarkan peka dengan kondisi sekitar. 
Ketika ada perubahan sikap pada 
temannya, mereka akan memberikan 
respon dengan membuka diri untuk 
menjadi pendengar. Identifikasi lalu 
dilakukan dan menindaklanjuti kepada 
guru BK.

“Masalah yang ditemukan 
beragam. Ada yang berupa 
kehilangan motivasi untuk belajar, 
karena anak jadi korban perceraian 
orang tua. Ada juga yang mengarah 
pada perundungan, tapi masih dalam 
kondisi wajar. Kalaupun ada tindakan 
fisik kasusnya jarang,” jelas Libiah. 

Libiah mengaku kalau sikap 
responsif orang tua pada anak 
memang cukup besar. Orang tua 
kadang ada yang melaporkan 
tindakan yang dialami putra-putrinya, 
ketika menjadi korban kekerasan fisik. 
Melihat kasus yang pernah ditemukan, 
korban pemukulan justru awalnya 
menjadi pelaku kekerasan verbal. 
Ejekan lalu dibalas dengan tindakan 
fisik.

Perundungan memang 
berdampak besar terhadap 
korbannya. Masalah serius bisa 
menimbulkan gangguan psikis. Selain 
itu ketika korban beranjak dewasa, 
korban berpeluang menjadi pelaku.
and
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Drs. Martadi, M.Sn.
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya

Pendidikan Harus Mengikuti 
Spirit Zaman
Teknologi Digital membawa perubahan yang sangat 

drastis dalam segala macam bidang kehidupan. 
Tak terkecuali pendidikan, jika tidak mengikut 

perkembangan akan ketinggalan.

Petikan tersebut disampaikan 
oleh Martadi, Ketua Dewan 
Pendidikan Kota Surabaya ketika 
diminta analisanya oleh Gapura 
tentang pendidikan di masa 
depan. Menurut pengamatannya 

Pendidikan saat ini sangat mengalami 
banyak perubahan. Perubahan itu 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 
paling berpengaruh adalah perkembangan 
teknologi. 

“Dengan semakin berkembangnya 
teknologi di era digital saat ini membuat 
banyak pergeseran di dunia pendidikan. 
Salah satu yang paling nampak adalah 
perubahan dari yang dulu hanya berpaku 
pada buku sebagai media pembelajaran, 
sekarang dunia pendidikan memiliki e-library 
dan e-journal. Dunia pendidikan mau tidak 
mau harus mengikuti perkembangan zaman. 
Pendidikan dituntut untuk terus dinamis agar 
tidak tergerus zaman”, terangnya.

Mendiskusikan masa depan 
kehidupan tidak bisa dilepaskan dari 
perkembangan teknologi yang semakin 
mutakhir. Di era revolusi 4.0 semua 
akan serba digital tak terkecuali di dunia 
pendidikan. Era 4.0 berpengaruh pada 
beberapa aspek dalam dunia pendidikan. 
Pola pembelajaran, kompetensi yang harus 
ditumbuhkan pada peserta didik, perilaku 
yang muncul pada anak-anak pasti akan 
mengalami pergeseran. 
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Dosen Pendidikan Seni 
Rupa Universitas Negeri Surabaya 
ini mengatakan bahwa semua yang 
pembelajaran dan kemampuan 
yang kita berikan saat ini adalah 
kemampuan yang akan kita dapatkan 
di tahun 2035. Artinya, kurikulum yang 
diberikan hari ini adalah kurikulum 
yang diperlukan untuk tahun 2035 
mendatang. Martadi juga mengatakan 
bahwa jangan sampai kita terjangkit 
sindrom miopik.

“Janganlah kita sampai terkena 
sindrom miopik atau tidak bisa melihat 
masa depan. Seorang guru dan 
tenaga pendidik harus bisa melihat 
masa depan. Jika mereka hanya 
berpikir soal masa sekarang, anak 
yang lulus tidak akan bisa menjadi 
apa-apa, karena dia akan asing 
dengan dunianya” jelasnya. 

Selain era Revolusi Industri 4.0, 
dunia pendidikan juga akan diwarnai 
dengan era big data. Dalam era big 
data ini adalah era dimana semua 
pengetahuan sudah tersedia secara 
digital. Martadi mengungkapkan 
pengalaman pribadinya bahwa saat 
ini anggapan anaknya terhadap guru 
di sekolah sudah mulai berubah. Guru 
hanya dipandang sebagai pengawas 
atau pendamping dalam dunia 
pendidikan.

“Saya kaget dengan 
pernyataan anak saya ketika ia 
tidak bisa menyelesaikan tugasnya. 
Saya sarankan untuk bertanya 
pada gurunya. Namun anak saya 

mengatakan bahwa gurunya belum 
tentu tahu mengenai tugas yang ia 
kerjakan. Anak saya juga menjelaskan 
bahwa guru di sekolah saat ini hanya 
berperan sebagai pendamping saja” 
serunya sambil bercerita.

 Melalui jawaban anaknya, 
Martadi menyimpulkan bahwa saat 
ini literasi data sangat diperlukan. 
Mengingat kemudahan mengakses 
informasi di era big data ini. Anak-
anak bisa dengan mudah memperoleh 
informasi yang mereka inginkan. 
Literasi data ini sangat diperlukan 
untuk membentuk kearifan lokal pada 
anak-anak.

“Saat ini yang penting bukan 
anak mencari data. Tetapi literasi data 
yang paling utama. Bagaimana dia 
mencari data dan dikemas menjadi 
informasi serta informasi itu dikemas 
menjadi pengetahuan yang mampu 
menciptakan wizdom. Ini yang 
penting” tegas Martadi

Setelah literasi teknologi 
dan literasi data, anak-anak juga 
memerlukan literasi humanisme. 
Karena saat ini manusia akan lebih 
akrab dengan teknologi. Martadi 
mengatakan hilangnya interaksi sosial 
yang ada membuat kita memerlukan 
literasi humanisme.

“Tiga kata kunci yang harus 
dimiliki oleh anak-anak kita. Literasi 
teknologi, literasi data dan literasi 
humanisme. Mengingat saat ini 
teraksi yang ada disekitar kita sudah 

tergantikan oleh kehadiran teknologi” 
kata Martadi.

Dalam dunia pekerjaan saat ini 
yang dicari oleh perusahaan bukanlah 
lagi soal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
yang bagus. Martadi mengatakan, 
perusahaan sudah tidak lagi 
memerlukan hanya soal kepintaran. 
Martadi menegaskan pula bahwa saat 
ini kehidupan yang akan dilewati anak-
anak sudah berubah.

“Perusahaan saat ini sudah 
tidak memerlukan ipk yang bagus. 
Mereka membutuhkan kemampuan 
problem solving, critical thinking, 
kreativitas dan kemampuan 
berkomunikasi yang baik” jelas 
Martadi.

Kemudian muncul pertanyaan, 
masihkah kita terus berfokus pada 
pembelajaran yang konvensional 
dan hafalan? Martadi menjawab 
bahwa sesungguhnya hari ini kita 
perlu melakukan revitalisasi sistem 
pendidikan di Indonesia.

“Sistem pendidikan perlu 
di revitalisasi mulai dari standar 
nasional pendidikan, standar proses, 
standar kompetensi, standar penilaian 
dan paradigma belajar mengajar 
harus berubah. Karena jika itu tidak 
berubah, maka saya khawatir kita akan 
menyiapkan generasi yang kalah di 
depan” tegasnya.
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KATA MEREKA !
Rachmawati Sasta, Wiraswasta

Tentang Perundungan 
pada Anak

Orang tua harus selalu menjadi pendengar yang 
baik bagi anaknya. Dengarkan dengan seksama. 
Sebagai orang tua kita harus bisa membuat anak 
kita nyaman bercerita seperti layaknya dengan 
temannya sendiri. tentunya juga selalu awasi anak 
kita.

Panca, Warga Kampung Literasi Kedung Baruk RW 5

Khusnul Rosidah, Guru TK

Kita sebagai orang tua juga harus mengenal circle 
pertemanan anak. Jika kita sudah mengenal, 
pasti nanti kita akan menemukan satu orang 
yang pasti suka iseng. Kita dekati dia, kita berikan 
pemahaman serta mengingatkan jika sudah 
kelewat batas.

Orang tua itu sebagai pengawas, pelindung dan 
orang yang dapat dipercaya. Kalau terjadi bullying 
terhadap anak, orang tua akan menjalankan 3 
tugas tersebut. Berikan anak anda ruang untuk 
bercerita kepada anda. Serta terus tanyakan 
hal apa saja yang terjadi di sekolah hari ini. Itu 
penting.
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Anniskhurli Rahmawati, Ibu Rumah Tangga

Shavira Evani, Karyawan

Kalau udah kenal karakter anak dengan baik, 
kita bisa dengan mudah mengingatkan jika anak 
sudah kelewat batas isengnya. Serta kita juga 
bisa memberikan nasehat dengan lebih santai 
namun bisa diterima oleh anak.

Anak-anak itu mudah sekali mencontoh 
sesuatu. Baik ataupun buruk. Karena mereka 
belum bisa membedakan. Orang tua harus 
selalumemberikan contoh perilaku yang baik 
agar anak-anak juga menirukan yang baik baik.

Triska Puspita, Mahasiswi Jurusan PGSD

Bullying itu bisa membuat anak kehilangan 
kepercayaan dirinya. Peran orang tua adalah 
mengembalikan lagi kepercayaan diri anaknya. 
Menyemangati segala kegiatan yang diikuti anak 
dan selalu memberikan dorongan.
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Pesta Makanan Timur Tengah 
di Festival Kuliner Ampel 2019

Soal wisata kuliner dan budaya, Surabaya tak pernah 
membosankan. Setelah dimanjakan dengan Festival Rujak 

Uleg, Minggu (17/3/2019), giliran para pecinta kuliner Timur 
Tengah yang bebas menikmati pesta makanan sekaligus 

budaya di Festival Kuliner Ampel.
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Festival ini digelar pada 
hari Minggu (28/4/2019) 
di kawasan Kampung 
Arab, tepatnya di Jalan 
Nyamplungan, Surabaya, 
mulai pukul 14.00-21.00 

WIB. Ketika memasuki lokasi festival, 
deretan foto hitam-putih yang 
dipasang di papan kayu menyambut 
pengunjung. Foto-foto tersebut 
menggambarkan kondisi Ampel 
tempo dulu, lengkap dengan suasana 
pertemuan para ulama kala itu, hingga 
bangunan-bangunan lawasnya.

Tak hanya itu, di festival ini juga 
disediakan spot-spot foto yang bisa 
dimanfaatkan oleh pengunjung untuk 
mengabadikan momen. Sepanjang 
jalannya pun dihiasi dengan lampion-
lampion cantik warna-warni, dihiasi 
motif khas Ampel.

“Baru pertama kali sih saya 
ke sini, ramai banget ya ternyata. 
Tapi seru sih festivalnya,” tutur Nurul 
Hidayah (22), seorang pengunjung 
yang jauh-jauh datang dari Sidoarjo.

Nurul mengatakan, walau jarak 
rumahnya ke Ampel cukup jauh, yakni 
memakan waktu satu jam perjalanan 
mengendarai motor, ia tidak masalah 
karena memang sudah lama ingin 
melihat sendiri suasana Festival Kuliner 
Ampel.

“Ingin lihat-lihat saja, kok 
sepertinya seru. Terus ingin juga 
mencicipi kuliner-kuliner Timur Tengah, 
ini kok sepertinya enak,” katanya 
sambil menunjuk kue kamir, alias kue 
Arab yang terbuat dari mentega, telur 
dan terigu, lalu dicampur tape.

Layaknya Nurul, Indah Khasani 
(19) juga tergiur kuliner khas Ampel. 
Indah mengaku sering memakan 
kebab yang dijual di gerai-gerai depan 
minimarket.

“Tapi mungkin rasanya beda ya 
sama kebab yang asli begini, jadi ingin 
coba. Kalau yang di gerai-gerai itu kan 
rasanya sama semua,” ujarnya.

Ia pun ingin mencoba tato 
halal alias henna, yang kini mulai 
kembali naik daun, utamanya henna 
putih. “Nanti deh, mau coba,” ucapnya.

Selain kuliner, berbagai jenis 
pernak-pernik seperti gelang, anting, 
kalung, dan lain-lain juga bisa ditemui 
di festival ini, serta khas Arab seperti 
tasbih dan kerudung.

Festival Kuliner Ampel 
merupakan gelaran tahunan yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota 
Surabaya, melalui Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata dalam rangka 
menyambut datangnya bulan 
Ramadan. (del)

Penjual kebab, makanan khas 
timur tengah
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Mengusung Kampanye 

“Kebanggaan pada Produk Lokal”
Pesta mode tahunan 

Surabaya Fashion Parade 
(SFP) kembali hadir untuk 

ke-12 kalinya, mulai 24-28 
April 2019 di Convention Hall 
dan Atrium Lt. UG Tunjungan 

Plaza 3, Surabaya. Kali ini, 
ajang tahunan tersebut hadir 

dengan tema ‘FUSIONE’, 
yang berarti perpaduan dan 

pembauran dalam bahasa 
Italia.

Ketua SFP 2019, Yunita 
Kosasih, mengatakan lewat 
tema ini, ia ingin koleksi 
para desainer menunjukkan 
kesatuan unsur yang saling 
berbaur dan bersama-sama 

menuju keberhasilan. Karenanya, SFP 
mengusung kampanye ‘Proud Local’, 
dengan menggandeng desainer-
desainer muda Indonesia, serta 
menggunakan sponsor brand lokal.

“SFP 2019 Ini tidak hanya 
tentang pagelaran busana, tetapi 
kami juga mengajak para desainer 
serta warga kota Surabaya untuk bisa 

berpartisipasi bersama, dalam rangka 
melestarikan budaya,” tuturnya.

Para desainer muda dan 
warga bisa berperan serta, dengan 
mengikuti kompetisi-kompetisi 
seperti Lomba Cipta Batik, Surabaya 
Designer Award, lomba ilustrasi 
serta lomba model. SFP pun turut 
menggandeng mahasiswa Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Katolik 
Widya Mandala, Surabaya, untuk 
menjalankan Digital Strategy 
Communication Campaign ‘Proud 
Local’ dan berkolaborasi dengan 
Artsquare.

Surabaya Fashion Parade 2019
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“Kami mengusung kampanye 
‘Proud Local’, karena kami ingin 
menunjukkan bahwa produk lokal 
sebenarnya tidak kalah dengan 
produk luar,” katanya.

Founder SFP, Dian Apriliana, 
menjelaskan ‘Proud Local’ juga 
menjadi akar bermulanya SFP, karena 
ia ingin Surabaya memiliki acara mode 
yang dinanti-nanti, sehingga model 
tak perlu hijrah ke ibukota, desainer 
tak berkiblat ke Jakarta.

“Kita, Surabaya, juga punya 
hak kok melihat karya desainer kita 
eksis, dan model-model juga harusnya 
di sini saja,” imbuhnya.

Ia 
berharap, 
desainer 
dan model 
lokal 
menjadikan 

SFP 

sebuah kesempatan untuk unjuk gigi. 
Selama empat hari, peragaan busana 
akan menampilkan empat tema 
berbeda, yakni Moslem and Modest 
Wear, Ethnic, Urban, Cocktail and 
Evening Gown, dan terakhir sponsor 
day.

“Yang berbeda kali ini adalah 
kami menambahkan satu tema 
baru yang akan mengakomodasi 
kebutuhan fashion pria, dan diikuti 
berbagai desainer busana pria seluruh 
Indonesia,” kata Alphiana Candrajani, 
Chairman Indonesian Fashion 
Chamber Chapter Surabaya.

Deretan desainer lokal 
ternama maupun luar negeri ikut 
memeriahkan SFP. Beberapa di 
antaranya adalah Restu Anggraini, 
Danjyo Hiyoji, Yosafat Dwi Kurniawan, 
Wilsen Willim, dan Geraldus Sugeng. 
Desainer kenamaan Bangkok, 
Voravaj, yang tengah berpartisipasi di 

London Fashion Week 2019 juga akan 
bergabung.

Satu di antara penonton 
SFP 2019, Meify Nandya, menyebut 
sebagai seorang penikmat mode 
sekaligus fotografer, ia sangat kagum 
dengan gelaran kali ini. Ia utamanya 
terkesima dengan karya desainer 
Hasto, pemilik House of Hasto, yang 
menampilkan deretan koleksi pakaian 
pria yang terinspirasi dari reog 
Ponorogo.

“Dia kan inspirasinya reog 
Ponorogo, jadi warna-warnanya 
juga yang dipakai khas reog merah-
hitam begitu, aksesorisnya juga, 
bahkan lengkap ada krincing-
krincingnya di kaki, itu unik 
sekali, sih,” pujinya.

Karya Hasto 
yang menggambarkan 
bujang ganong tersebut 
menurutnya berhasil 
menunjukkan sisi lokal 
SFP.

“Tapi tetap 
ready-to-wear, 
modelnya banyak 
yang jaket, 
sweater, dan lain-
lain, itu tetap 
cocok dipakai 
sehari-hari tapi 
punya identitas 
Indonesia,” 
pungkasnya. 
(del)
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Kesempatan Mengakses

Pengetahuan Tanpa Batas
Kemajuan teknologi telah 

merubah gaya hidup 
masyarakat, berkat hal ini 
pula segala aktivitas bisa 

dilakukan di mana dan 
kapan saja tanpa terbatas 

ruang dan waktu. Termasuk 
kegiatan mencari literatur, 

membaca, sekaligus 
menonton video edukasi. 

Seiring dengan 
berkembangnya dunia 
modern, Pemerintah Kota 
Surabaya melalui Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
pun juga telah memiliki 

inovasi yang tak kalah canggih yaitu 
layanan e-Perpustakaan, bisa diakses 
di pranala dispusip.surabaya.go.id/dils.

Sebelum meluncur ke pranala 
di atas, mari pahami dulu segudang 
manfaat yang ditawarkan dari layanan 
yang satu ini. Bersama dengan 
Emadarta, Kepala Seksi Akuisisi dan 
Deposit, Gapura akan mengulasnya. 

Pertama ada fitur yang 
bernama Library One Seach, fitur 
ini berfungsi bagi kalian yang 
sedang ingin mencari buku/jurnal 
sekarang sudah tidak perlu repot 
harus mendatangi satu per satu 
perpustakaan yang ada di Kota 

Surabaya, melainkan bisa langsung 
memasukkan judul buku yang 
diinginkan hasilnya akan keluar katalog 
daftar perpustakaan atau Taman Baca 
Masyarakat (TBM) yang menyediakan 
buku tersebut. Dengan adanya fitur ini 
tentu lebih akan menghemat waktu, 
biaya serta tenaga. 

Jika sudah mengetahui di 
mana lokasi buku yang diinginkan 
warga bisa langsung datang ke 
perpustakaan dibantu dengan 
penunjuk arah jalan sekaligus karena 
seluruh lokasi perpustakaan juga 
sudah tersambung di google maps.

Menariknya lagi, di 
e-Perpustakaan sudah terintegrasi 
dengan dua Perpustakaan Umum Kota 
yang berlokasi di Rungkut dan Balai 
Pemuda, 466 Taman Baca Masyarakat, 
serta 827  perpustakaan sekolah dari 
SD, SMP, dan Madrasah. 

Menelusuri Kecanggihan e-Perpustakaan Kota Surabaya
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Kemudian juga ada e-Book 
yang bisa diakses secara gratis. Hanya 
cukup dengan satu kali klik, warga 
bisa langsung membaca semua 
e-Book yang tersedia. Waktu loading 
e-Booknya pun tidak lebih dari 
satu detik ketika Gapura mencoba 
membukanya. 

Bahkan masyarakat bisa 
membaca ratusan e-Book dari 
berbagai bidang mulai agama, kuliner, 
sains, sosial sampai yang paling 
kekinian e-Book yang membahas 
cara menjadi seleblogger pun juga 
disediakan. Gimana semakin tertarik 
kan untuk segera mengakses pranala 
dispusip.surabaya.go.id/dils?

Namun tidak cukup berheti 
sampai di situ, Emadarta juga 
menjelaskan  fitur satu lagi yaitu 
e-Mitra. Pada fitur ini bekerjasama 
dengan seluruh Universitas di 
Surabaya untuk memuat koleksi di 
perguruan tinggi mulai dari Jenjang 
pendidikan S1 sampai S3. 

Selain itu, bagi kalian yang 
bosan karena melihat teks terus 
menurus bisa menyegarkan pikiran 
sejenak dengan meluncur ke fitur 
e-Video. Seperti namanya di fitur 
ini menampilkan video refrensi dari 
youtube sesuai indeks pencarian. Bagi 
orang tua tidak perlu cemas ketika 
anak-anak melihat video di halaman 
ini karena video yang ditayangkan 
adalah video tentang edukasi dan 
kreatifitas. 

Dengan fitur yang beragam 
tersebut warga juga tidak perlu 
memikirkan biaya serta syarat 
yang harus dilakukan karena 
e-Perpustakaan bisa diakses 
secara gratis tanpa dipungut biaya 
sepeserpun. Sementara untuk syarat 
sendiri, saat ini Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan belum mewajibkan 
masyarakat untuk register. Namun 
ada rencana ke depan warga diminta 
untuk melakukan register secara 
online sebelum hendak mengakses. 

Meskipun baru disosialisasikan 
sejak bulan Februari, antusiasme 
masyarakat tenta e-Perpustakaan ini 
terbilang tinggi karena puluhan ribu 
orang yang sudah memanfaatkan 

layanan ini. 

Sementara itu, ternyata sistem 
ini juga memiliki dampak posiif bagi 
internal organisasi secara daring yaitu 
pada fitur e-TBM. Melalui sistem ini 
berfungsi sebagai pelaporan secara 
online (monitoring) tentang aktivitas 
perpustakaan baik di perpustakaan 
umum, TBM, maupun perpustakaan 
sekolah. 

”Misalnya jadi bisa dipantau 
semua mereka aktivitasnya lagi apa, 
berapa orang yang mengunjungi TBM 
juga tau. Karena ada foto, tanggal, 
dan waktu jadi apa yang digambarkan 
laporannya memang kondisi real ya”, 
jelas Emadarta. 

Dari sistem ini secara tidak 
langsung bisa sebagai alat pengawas 
kinerja petugas yang berada pada 
1431 titik layanan, melihat antara TBM 
yang aktif dan tidak, dan pendataan 
pengunjung perpustakaan .

Selain itu juga dari laporan usia 
dan jenis kelamin pengunjung TBM 
bisa terlihat jenis buku yang diminati 
sehingga antara TBM satu dengan 
yang lain bisa bersinergi mensortir 
kebutuhan buku yang sesuai. 

Walaupun sudah ada sistem 
perpustakaan digital, Emadarta tetap 
optimis jika e-Perpustakaan ini tidak 
lantas membuat perpustakaan fisik 
semakin berkurang pengunjungnya, 
justru akan menambah minat 
baca karena buku fisik tetap ada di 
perpustakaan. Untuk menarik minat 

pengunjung pun juga kerap kali 
diadakan acara yang bekerjasama 
dengan lembaga pendidikan seperti 
lomba baca puisi, mendongeng dll. 

Saat ini Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan terus melakukan 
sosialisasi baik melakui media sosial, 
sekolah, dan pengunjung yang datang 
ke perpustakaan 

Sebagai pentutup 
Emadarta mengungkapkan bahwa 
e-Perpustakaan merupakan wujud 
dalam memberikan pelayanan terbaik 
khususnya bagi warga Kota Surabaya 
dengan berbasis teknologi. Ia juga 
berharap layanan ini bisa dirasakan 
manfaatnya dari beragam kalangan 
mulai anak-anak sampai dewasa, 
ke depan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan juga akan terus menambah 
koleksi buku fisik maupun digital. (Ais)

Tampilan laman e-perpustakaan 
Kota Surabaya
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Buka Peluang 
Mengubah Peruntungan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya 
mengadakan Bursa Kerja Terbuka, yang 
menyediakan 815 lowongan kerja mulai 

tingkat staf hingga manajer. Bursa 
yang menjadi agenda rutin tiap tahun 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu 
diikuti oleh 18 perusahaan dari berbagai 

sektor, seperti industri, keuangan, retail 
hingga jasa. Lowongan kerja untuk laki-laki 

tersedia 418, sedangkan perempuan 397.

Bayu Prabhata, Staf Analisa Penempatan Tenaga 
Kerja Disnaker Surabaya, menyebut Bursa Kerja 
Terbuka digelar untuk mempertemukan para 
pencari kerja (pencaker) dengan perusahaan 
yang membutuhkan tenaga kerja. Bursa Kerja 
Terbuka diadakan di Gedung Serba Guna 

Samudra Ganesha, Universitas Hang Tuah (UHT), Jl. Arief 
Rachman Hakim No. 150, Surabaya selama dua hari, yakni 
mulai 11-12 April 2019.

“Bursa kerja ini merupakan periode kedua di tahun 
2019, sebelumnya bursa kerja dilaksanakan pada bulan 
Maret lalu,” kata Bayu, Rabu (10/4/2019).

Bursa Kerja Disnaker Surabaya
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Pada hari pertama saja, 
sebanyak 2.056 pendaftar bursa 
kerja mendatangi UHT. Satu di antara 
pencaker adalah Wardah Annisa (23). 
Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Airlangga tersebut baru saja lulus 
tahun lalu, dan ia ingin segera mencari 
kerja di bidang yang ia minati, yakni 
Public Relations (PR).

“Inginnya sih di bidang PR, 
tapi saya juga banyak pengalaman di 
bidang event, jadi ya menyesuaikan 
saja,” tuturnya, Kamis (11/3/2019).

Meski harus mencari kerja 
bareng dengan ribuan peserta lainnya, 
ia merasa tidak masalah karena sistem 
yang diterapkan oleh Disnaker sangat 
membantunya.

“Oke sih cara registrasinya. Jadi 
saya ke sini tidak perlu bawa berkas 
karena sudah dimasukkan semuanya 
ke sistem ketika registrasi awal yang 
secara online itu, jadi di sini tinggal 
scan barcode saja,” paparnya.

Para pencaker sebelumnya 
memang diwajibkan melakukan 
registrasi secara online agar bisa 
memasuki bursa kerja di website 
disnaker.surabaya.go.id/jmf/home. 
Lewat lama tersebut, pencaker bisa 
mengunggah berkas lamaran dalam 
bentuk softcopy. Nantinya, tiap 
pencaker yang sudah melakukan 
registrasi akan mendapat barcode 
untuk digunakan saat di lokasi bursa. 
Jika sudah di lokasi, pencaker tidak 
diharuskan membawa hal lain, cukup 
membawa KTP dan berpakaian rapi 
serta bersepatu.

“Job Market Fair kali ini 
menggunakan sistem paperless. 
Sehingga saat di lokasi nanti para 
pencaker hanya membawa barcode 
untuk ditunjukkan ke panitia dan tidak 
perlu membawa hardcopy,” ujar Bayu.

Ia mengungkapkan, data para 
pencaker yang telah masuk tercatat 
lebih banyak warga yang berasal dari 
luar Kota Surabaya. 

“Lebih dari 50 persen pelamar 
berasal dari luar Surabaya yang sudah 
mendaftar,” imbuhnya.

Bayu berharap, masyarakat 
yang belum memperoleh pekerjaan 
bisa memanfaatkan kesempatan ini. 
Sebab, perusahaan yang mengikuti 
bursa kerja statusnya terpercaya, dan 
sebelumnya sudah diverifikasi oleh 
Disnaker.

“Silakan manfaatkan 
kesempatan Bursa Kerja Terbuka ini, 
karena sifatnya umum dan juga gratis,” 
pungkasnya. (del)

Masyarakat mencoba 
peruntungan pada job fair 

yang diadakan Disnaker 
Surabaya
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SIGAP

Ambulance NETS, 
Penanganan Darurat Bagi Bayi

Kelahiran seorang bayi 
merupakan momen paling 

membahagiakan bagi 
setiap orang tua. Namun 

kebahagiaan itu bisa berubah 
menjadi kepanikan apabila 
kelahiran sang buah hati di 

bawah normal dengan kondisi 
gawat darurat. Kepanikan 
tersebut akan bertambah 

ketika sang buah hati perlu 
mendapat pertolongan medis 

di rumah sakit lain. Pilihan 
menggunakan kendaraan 

pribadi atau ambulance biasa, 
kerap kali justru membuat 

kondisi bayi tidak stabil 
akibat guncangan dan suhu 
yang tidak sesuai. Untuk itu 
Pemerintah Kota Surabaya 

meluncurkan Ambulance 
Neonatal Emergency Transport 

Services (NETS).

Ambulance NETS 
merupakan ambulance 
khusus bayi yang 
pertama di Indonesia. 
Oleh karena itu, tidak 
heran bila layanan 

inovatif ini dijadikan pilot project 
bagi kota-kota lain. Ambulance yang 
telah beroperasi sejak tahun 2017 ini, 
bertugas menjemput bayi yang lahir 
di bawah normal atau Berat Badan 
Lahir Rendah (BBLR) untuk diantar ke 
rumah sakit dengan fasilitas Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU). Tujuannya 
agar bayi tetap berada dalam kondisi 
stabil saat perjalanan ke rumah sakit. 

Menurut dr. Radix Hadriyanto, 
pencetus Ambulance NETS ini, di luar 
negeri sudah banyak yang memiliki 
Ambulance NETS. “Saat saya berada di 
India dulu, saya lihat mereka menyulap 
motor roda tiga menjadi Ambulance 
NETS. Selain itu di negara-negara lain 
juga banyak yang memiliki ambulance 
sejenis ini. Hanya di Indonesia belum 
ada. Mengingat biaya yang harus 
dikeluarkan tidak sedikit,” jelasnya.

Biaya yang harus dikeluarkan 
untuk membuat satu Ambulance 

NETS mencapai 1,8 miliar. Hal ini 
tidak mengherankan, sebab fasilitas 
yang berada di dalam ambulance 
NET’S terbilang lengkap, antara 
lain, inkubator beserta kelengkapan 
alat dan obat, ventilator beserta 
kelengkapan alat dan obat, peralatan 
dan obat untuk resusitasi bayi baru 
lahir termasuk jackson rees dan T 
piece resusiator.

“Selain infrastruktur berupa 
ambulance, kami juga menyiapkan 
tim khusus baik yang berada di 
ambulance maupun yang menerima 
panggilan telepon dari masyarakat,” 
jelas dr. Radix.

Dalam ambulance NETS 
terdapat seorang dokter dan 
perawat yang handal. Selain itu, 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
juga mengadakan pelatihan STABLE 
yang diikuti tenaga medis RSUD dr. 
Soewandhi dan tenaga medis dan 
paramedis puskesmas se-Surabaya 
selama satu minggu. Pelatihan ini 
ditujukan untuk menjaga kondisi bayi 
yang lahir di bawah normal agar tetap 
stabil hingga mendapat penanganan 
medis lebih lanjut di rumah sakit.
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“Tujuan yang ingin kita raih 
adalah menekan angka kematian bayi 
yang lahir di bawah normal. Karena 
itu layanan NETS ini juga memiliki 
nilai transfer knowledge kepada 
tenaga medis di lapangan. Salah satu 
pelatihannya adalah menstabilkan 
suhu dan tingkat kelembaban 
inkubator sesuai kondisi bayi,” jelas 
dokter spesialis anak ini.

Dalam pelaksanaannya, 
Transfer Knowledge tidak hanya 
melalui pelatihan. Namun juga ketika 
tenaga medis yang membantu 
kelahiran bayi di bawah normal 
menelepon call center IGD RSUD dr. 
Soewandhi. Saat itu petugas di call 
center akan menanyakan secara detail 
kondisi bayi dan memberikan langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk 
menjaga bayi tetap stabil hingga 
mobil Ambulance NETS datang. Sebab 
dengan ketersediaan Ambulance 
NETS yang baru berjumlah satu, 
tentu membutuhkan waktu untuk bisa 
sampai ke lokasi pasien.

Namun, menekan angka 
kematian bayi dengan kelahiran di 
bawah normal tidak cukup dengan 
menyediakan transportasi khusus 
dan tenaga medis yang mumpuni. 
Tantangan selanjutnya adalah 
menyediakan fasilitas NICU yang 
mencukupi jumlah pasien. Sayangnya, 
menurut penuturan Wakil Direktur 
RSUD dr. Soewandhie, drg. Rince 
Pangalila, tidak semua rumah sakit di 
Surabaya memiliki fasilitas NICU.

“Kebingungan kita saat ini 
bukan lagi cara menjemput pasien, 
namun harus dibawa kemana 
pasien bayi ini. Kalau di sini kosong 
tentu langsung kita bawa ke sini 
dan ditangani dengan baik. Tapi 
bagaimana kalau di sini penuh?” 
ujarnya.

Di RSUD dr. Soewandhie 
sendiri saat ini memiliki 26 unit NICU. 
Apabila fasilitas NICU ini penuh maka 
pihak keluarga pasien diharuskan 
mencari rumah sakit lain terlebih 
dahulu. Selain RSUD dr. Soewandhie, 
ada beberapa rumah sakit di 
Surabaya yang memiliki fasilitas 
NICU, diantaranya adalah RSUD 
Dr. Soetomo, RSUD Bhakti Dharma 

Husada, Rumah Sakit Haji, RSAL Dr. 
Ramelan dan beberapa rumah sakit 
swasta lainnya. 

“Pencarian rumah sakit tujuan 
ketika fasilitas NICU di RSUD dr. 
Soewandhi penuh, ini terpaksa kita 
bebankan pada keluarga pasien. 
Sebab belum ada sistem koordinasi 
yang menghubungkan seluruh rumah 
sakit berfasilitas NICU,” ujar drg. Rince.

Sistem yang mampu 
mengkoordinasikan seluruh rumah 
sakit berfasilitas NICU hingga saat 
ini masih menjadi pekerjaan rumah 
baik bagi Pemkot Surabaya maupun 
bagi RSUD dr. Soewandhie. Dengan 
sistem tersebut, proses penjemputan 
pasien dan penanganan medis akan 
bisa dilakukan lebih optimal dan 
cepat. Selain itu, drg. Rince juga 
berharap sistem tersebut dibangun 
berbasis online. Sehingga akan 
lebih mempermudah masyarakat 
menghubungi Ambulance NETS dari 
pada menggunakan telepon seperti 
saat ini. 

“Saat ini, bila masyarakat 
membutuhkan Ambulance NETS ini, 
mereka harus menelepon nomor 
IGD RSUD dr. Soewandhie. Nah 
jumlah laporan yang bisa kita terima 
dalam satu waktu kan terbatas bila 
menggunakan telepon. Tapi kalau 
menggunakan layanan berbasis online 
akan lebih banyak lagi. Selain itu juga 
bisa lebih cepat. Pelapor nanti akan 
diminta menginput kondisi bayi lalu 
akan muncul secara otomatis langkah-

langkah yang harus dilakukan hingga 
Amulance NETS datang,” jelas drg. 
Rince.

Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya juga menegaskan akan terus 
mengembangkan layanan Ambulance 
NETS ini. Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya, drg. Yohana Sussie 
Emissa, Dinkes Surabaya akan terus 
berkoordinasi dengan RSUD dr. 
Soewandhie dan rumah sakit lainnya 
untuk mengembangkan layanan 
ini. Tidak hanya membuat sistem 
koordinasi seluruh NICU di Surabaya, 
namun juga termasuk penambahan 
unit Ambulance NETS kedepannya.

“Kita berencana melebarkan 
sayap dengan meletakkan layanan 
transportasi kesehatan tersebut di lima 
titik. Sehingga waktu yang dibutuhkan 
untuk menjemput dan mengantar 
pasien bisa lebih singkat lagi,” ujar 
wanita yang akrab dipanggil Susi ini.

Meski demikian, Susi mengaku 
dengan adanya layanan Ambulance 
NETS ini, angka kematian bayi di Kota 
Surabaya mengalami penurunan. 
Bila di tahun 2017 angka kematian 
bayi sebesar 5,11 per seribu kelahiran 
hidup, di tahun 2018 turun menjadi 
5,04 per seribu kelahiran hidup. 
Apabila layanan Ambulance NETS ini 
terus dikembangkan, angka kematian 
bayi di Kota Pahlawan pasti akan 
mampu ditekan seminimal mungkin. 
(fen)

Kondisi bagian dalam 
Ambulance NETS
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Presentasikan Strategi 

Pendidikan Komprehensif 
di Forum Internasional

Sudah beberapa kali 
pembangunan Surabaya 
menjadi perhatian bagi 

dunia Internasional. 
Terakhir, Wali Kota 

Surabaya Tri Rismaharini 
didapuk menjadi perwakilan 

Indonesia dalam sebuah 
forum Pendidikan 

Internasional di Rusia.

Risma menjadi salah satu 
pembicara dalam St. 
Petersburg International 
Educational Forum 
ke-10 di Rusia. Forum 
skala internasional yang 

berlangsung selama lima hari 25 – 
29 Maret 2019 itu, bertujuan untuk 
membahas berbagi isu-isu pendidikan 
dari berbagai penjuru dunia. Forum 
ini merupakan yang terbesar dalam 
sejarah, lebih dari 20 ribu orang dari 
Rusia dan puluhan negara di dunia 
ambil bagian di dalamnya.

Pada kesempatan itu, Risma 
didapuk menjadi pembicara sebagai 
wakil dari Indonesia dalam puncak 
acara sesi pleno pada 29 Maret 2019. 
Sekitar 500 orang turut ambil bagian 
pada sesi pleno ini. Mereka yang hadir 
diantaranya, Ketua Dewan Federasi 
Majelis Federal Federasi Rusia, 
Gubernur St. Petersburg, Menteri 
PendidikanRusia, para peneliti, praktisi, 
akademisi dan para pejabat dari 
Austria, Vietnam, Argentina, Jepang, 
Cina hingga Finlandia.
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Tri Rismaharini memberikan paparan pada Saint 
Petersburg International Educational Forum ke-10

Dalam kesempatan ini, 
Risma berkesempatan memberikan 
paparannya dalam sidang pleno. 
Ia banyak menjelaskan tentang 
tantangan masalah sosial dan 
ekonomi, khususnya kemiskinan. 
Waktu itu diawal menjabat, lebih dari 
30 persen masyarakat hidup di bawah 
garis kemiskinan. Tak hanya itu, di 
Surabaya saat itu ada enam distrik 
lampu merah atau area prostitusi 
yang beroperasi. Situasi ini membuat 
meningkatnya jumlah siswa putus 
sekolah, serta tingkat kenakalan 
remaja.

Di depan para delegasi asing, 
Risma menambahkan kalau ditahun 
2011, Pemerintah Kota Surabaya 
membuat program pendidikan gratis. 
Mulai jenjang taman kanak-kanak 
sampai sekolah menengah dan 
kejuruan. Ini untuk memungkinkan 
semua anak mengejar pendidikan 
yang layak. Akan tetapi, anak-anak 
yang tinggal di distrik lampu merah 
kurang punya daya minat. Untuk 
mengatasi masalah ini, pihaknya 
memberikan kesempatan bagi anak-
anak untuk mendaftarkan sekolah 
gratis, dilokasi yang terjangkau oleh 
mereka.

Dalam program ini, mereka 
juga mendapatkan pembebasan biaya 
sekolah. Selain itu, juga seragam 

gratis, tas, sepatu, dan peralatan 
sekolah lainnya yang dibutuhkan. 
Sebagai daya tarik bagi mereka 
yang terlibat dalam mengemis 
atau mengamen, pemkot akhirnya 
membangun tempat perlindungan 
gratis untuk menampung anak-anak 
tersebut. Dengan memberikan mereka 
perawatan yang tepat, serta dukungan 
untuk pengembangan bakat.

“Hari ini, kami bangga melihat 
banyak prestasi yang dibuat oleh anak 
jalanan dalam kompetisi regional atau 
nasional,” tuturnya.

Tidak hanya soal isu 
pendidikan, Risma juga memaparkan 
soal pengentasan kemiskinan lewat 
program Pahlawan Ekonomi. PE 
dirilis 2010 lalu dan menyasar kaum 
perempuan dalam rumah tangga. 
Pelatihan dan pembinaan diberikan 
secara gratis. Selain itu, bagi siswa 
yang tidak melanjutkan pendidikan 
ke universitas dan ingin mulai 
bekerja, Pemkot Surabaya memiliki 
pelatihan gratis dan dukungan untuk 
memasarkan produk melalui program 
Pejuang Muda.

Risma juga tidak lupa 
menegaskan betapa pentingnya 
pendidikan yang baik, harus didukung 
dengan kondisi kesehatan yang 
baik. Oleh karena itu, pihaknya juga 

mendirikan pos kesehatan di tingkat 
lingkungan untuk balita dan remaja 
untuk memantau pertumbuhan 
mereka secara teratur. Bahkan, Pemkot 
Surabaya meluncurkan program 
Pendidikan Kampung atau lingkungan. 
Dalam program ini, semua lingkungan 
di kota harus menunjukkan dukungan 
kepada anak-anak usia sekolah, untuk 
belajar dan membantu mengurangi 
potensi kenakalan remaja serta 
mempromosikan melek huruf. 

“Sebagai hasil dari semua 
inisiatif ini, kami dapat menikmati 
Indeks Pembangunan Manusia 
tertinggi di Indonesia, meningkatnya 
jumlah prestasi siswa di tingkat 
nasional dan internasional, dan 
Surabaya dianugerahi UNESCO 
Learning City Awards pada tahun 
2017,” jelas Risma.

Perlu diketahui, sebenarnya 
ada banyak hal yang menarik dalam 
kesempatan Risma menghadiri di 
forum akbar ini. Isu yang juga dibahas 
walikota juga menyangkut budaya 
baca lewat perpustakaan, taman 
baca, keberadaan rumah bahasa, 
rumah matematika, Broadband 
Learning Center (BLC), serta ruang 
kerja bersama Koridor yang tidak 
hanya digunakan untuk startup, tetapi 
juga bagi siswa untuk akses materi 
pembelajaran online secara gratis.and
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Berharap Dukungan dan 
Keterlibatan Warga 

dalam Proses Selanjutnya
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) nomor 5 tahun 2008 yang disusun Pansus 
Komisi D DPRD Kota Surabaya akhirnya disahkan menjadi 

peraturan daerah (perda) oleh DPRD Kota Surabaya dalam 
pandangan akhir fraksi melalui sidang paripurna pada 

Kamis, (4/4/2019). 

Rancangan Perda KTR akhirnya Disahkan 
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Ketua pansus Raperda KTR 
DPRD Surabaya Junaedi 
mengatakan, beberapa 
masukan dalam Raperda 
antara Pansus DPRD, 
Pemerintah Kota (Pemkot) 

Surabaya dan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Jatim. Salah satunya, 
pengaturan jangka waktu penyusunan 
Peraturan Wali Kota Surabaya untuk 
tata pelaksanaannya.

“Catatan dari pemprov sudah 
kami tindaklanjuti dalam raperda. 
Kami berharap pemkot segera 
menyiapkan peraturan wali kota agar 
perda ini bisa dijalankan dengan baik,” 
kata Junaedi usai sidang paripurna, 
Kamis (4/4/2019). 

Disampaikan Junaedi, apabila 
dalam sidang paripurna penetapan 
perda KTR seluruh fraksi menyetujui, 
maka langkah selanjutnya melakukan 
sosialisasi kepada seluruh masyarakat 
termasuk pemilik dan penjual rokok. 
“Kalau sudah disosialisasikan, perda 
KTR langsung ditetapkan,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Wakil 
Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki 
Toha yang  menyetujui penetapan 
perda KTR. Menurut Masduki, dirinya 
setuju karena dengan adanya perda 
ini, semua area termasuk di kantor 
pemerintahan terdapat batasan 
kawasan merokok dan tidak merokok. 
“Semua termasuk kantor swasta wajib 
menggunakan logo kawasan tanpa 
rokok. Nanti kalau ada orang yang 
melanggar akan terkena sanksi sesuai 
peraturan,” katanya. 

Disampaikan Masduki, ketika 
perda rokok ditetapkan, maka 
delapan (8) area KTR termasuk 
kantor pemerintah dan swasta, 
wajib menggunakan logo kawasan 
tanpa rokok. Dengan demikian, para 
penikmat rokok tidak boleh merokok 
di dalam gedung. Mereka, harus 
merokok di luar gedung. “Nanti akan 
dibangun ruangan khusus di bagian 

luar, bukan di dalam gedung atau 
mall lagi,” terangnya. 

Berharap agar perda ini bisa 
ditetapkan secara utuh, Masduki 
menegaskan perda ini harus dikawal. 
Artinya, seluruh stakeholder termasuk 
masyarakat harus mendukung dan 
menerima peraturan ini demi kebaikan 
bersama. “Saya sangat berharap 
utamanya kepada warga yang menjadi 
ujung tombak agar menyadari 
perda KTR ini, kalau tidak ya akan 
kacau,” ungkap legislator dari Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

Sementara itu, Anggota Pansus 
Perda KTR Reni Astuti menjelaskan, 
dalam sidang paripurna tersebut, tujuh 
fraksi sepakat menyetujui pengesahan. 
Yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), Kebangkitan Bangsa (PKB), 
Partai Golkar, Partai Amanat Nasional 
(PAN), Partai Demokrat, Fraksi Partai 
Gerindra dan Fraksi Partai Gabungan 
Hanura, Nasdem serta PPP. Sedangkan 
yang tidak menyetujui yakni Fraksi 
PDIP. 

“Dari rapat paripurna tersebut, 
tujuh fraksi menyetujui pengesahan 
Raperda KTR dan satu fraksi tidak 
setuju dan mengusulkan untuk ditinjau 
kembali,” kata Reni. 

Menurutnya, keputusan semua 
fraksi di DPRD sebenarnya sudah 
diketahui jauh hari saat pandangan 
akhir fraksi dalam sidang paripurna 
yang digelar pada Selasa (2/4). Untuk 
itu ia tidak mempermasalahkan Fraksi 
PDIP yang tidak menyetujuinya. 

Usai pengesahan, politisi PKS 
ini mendorong Bagian Hukum Pemkot 
Surabaya untuk segera menyiapkan 
Peraturan wali kota (Perwali). Ia 
menilai sebenarnya perda KTR sudah 
berlaku sejak ditetapkan dan saat ini 
hanya menunggu penomoran Perwali 
saja. “Saya mendorong pemkot 
menyiapkan peraturan wali kota terkait 
Perda KTR,” imbuhnya. 

Hanya PDIP yang 
Tidak Setuju

Sementara itu, Ketua Komisi 
D Agustiana Poliana mengutarakan 
alasan fraksi PDIP tidak menyetujui 

raperda KTR. Menurutnya, sebelum 
regulasi disahkan, seharusnya pansus 
sudah menyiapkan perda secara 
keseluruhan. Artinya, penegakan 
perda benar-benar dijalankan, 
bukan sekadar membuat aturan 
untuk menakut-nakuti warga, tetapi 
pelaksanaan di lapangan tidak ada. 
“Jadi menurut saya perda itu harus 
bermanfaat bagi semua orang 
baik yang merokok maupun tidak 
merokok” paparnya. 

Selama ini, Agustin melihat 
area perkantoran termasuk gedung 
DPRD Kota Surabaya, masih banyak 
yang melanggar aturan tersebut. 
Padahal, kata dia, di dalam perda 
berbunyi area perkantoran tidak 
diperbolehkan merokok. “DPRD kan 
termasuk perkantoran apakah bisa 
menertibkan sekaligus memberikan 
kepastian di dalam perkantoran 
dewan, perda itu bisa berjalan,” urai 
Titin, panggilan Agustin Poliana.  

Lebih lanjut, dia menyoroti 
dampak perda ini bagi penjual rokok. 
Ia mencontohkan seorang ibu yang 
berjualan rokok di tepi jalan umum. 
Saat ditanya apa pekerjaan selain 
menjual rokok, ibu itu menjawab, 
‘Saya hanya bisa jual rokok’. “Kalau 
seperti ini bagaimana? Bukankan 
perda ini perlahan-lahan juga 
mematikan perekonomian rakyat 
kecil?,” ucapnya. 

Dalam konteks pelaksanaan itu 
sendiri, Titin berharap jangan sekadar 
membuat perda, melainkan benar-
benar dipikirkan secara sungguh-
sungguh untuk kemudian dijalankan 
secara benar di lapangan maupun 
seluruh lapisan masyarakat. Apabila 
sudah yakin menerapkan perda 
itu, langkah selanjutnya melakukan 
sosialisasi kepada seluruh lapisan 
masyarakat agar mereka tahu. 
“Jangan hanya mengundang LPMK 
saja, tapi libatkan semuanya,” tandas 
perempuan yang juga anggota fraksi 
dari PDI Perjuangan. (wf )
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Merawat Jalinan Persaudaraan 

Seperempat Abad
Jalinan Kerjasama Surabaya 

dan berbagai kota di 
dunia telah berlangsung 

sejak lama, salah satunya 
dengan Busan yang sudah 

berlangsung seperempat 
abad.

Kunjungan Delegasi Walikota Busan 

Wali Kota Surabaya 
Tri Rismaharini 
bersama 
jajarannya 
menerima 
kunjungan dari 

Wali Kota Busan Korea Selatan, Oh 
Keo-don bersama para delegasi di 

rumah dinas Jalan Sedap Malam, 
Selasa, (26/03) lalu. Kunjungan ini, 
dalam rangka perayaan 25 tahun 
kerjasama sister city antara Kota 
Surabaya dengan Busan. Pertemuan 
ini dinilai sangat istimewa, karena Oh 
Keo-don baru terpilih menjadi Wali 
Kota Busan pada akhir tahun lalu.
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 Pada kesempatan itu, Wali 
Kota Busan bersama delegasi dijamu 
makan siang. Rombongan tamu 
istimewa ini, terlihat begitu menikmati 
berbagai hidangan khas nusantara 
yang telah disuguhkan. Tak lupa, 
sebelumnya mereka juga disambut 
dengan penampilan dadak merak dan 
tarian-tarian yang memanjakan mata.

 
Dalam sambutannya, Risma 

mengatakan, tahun ini merupakan 
tahun ke 25 hubungan persaudaraan 
antara Kota Surabaya dengan Busan. 
Hasil dari kerjasama yang dimulai 
sejak tahun 1994 hingga sekarang 
itu, manfaatnya bukan hanya 
dirasakan pemerintah. Namun, warga 
Surabaya termasuk anak-anak sudah 
mengetahui bagaimana Kota Busan.

 
“Karena setiap tahun kami 

selalu mengirim para pelajar dan 
anak-anak Surabaya dalam acara rutin 
yang diselenggarakan Pemerintah 
Busan, termasuk kesenian,” terang 
Risma di sela-sela sambutannya.

 
Tidak hanya itu, wali kota 

juga menyampaikan, tiap tahun 
Pemkot Surabaya juga rutin mengirim 
para guru ke Kota Busan, untuk 

mengenyam pendidikan di sana. 

“Terima kasih Bapak Wali Kota 
Busan, selama ini warga Kota Busan 
menjalin kerjasama dengan warga 
kami dengan baik,” ujarnya.

 
Menurutnya, hubungan sister 

city antara Surabaya dan Busan yang 
telah terjalin selama 25 tahun ini, 
bukan hanya sekedar kerjasama antar 
pemerintah. Melainkan kerjasama ini, 
dinilai sudah sangat melekat di hati 
warga Surabaya. 

“Mudah-mudahan tahun-
tahun mendatang, kerjasama antara 
Surabaya dan Busan bisa berjalan 
terus dan semakin erat,” terangnya.

 
Sementara itu, Wali Kota Busan 

Oh Keo-don mengungkapkan, Kota 
Busan memang menjalin kerjasama 
(sister city) dengan 40 kota lebih. 
Namun menurutnya, kerjasama 
antara Surabaya dengan Busan 
dinilai yang paling erat. Apalagi, sejak 
kepemimpinan Risma, hubungan 
persaudaraan dua kota itu semakin 
lekat. 

“Saya pertama kali datang ke 
sini (Surabaya), setelah tujuh tahun 

yang lalu dan ini penyambutan yang 
luar biasa,” kata dia.

 
Bahkan, Wali Kota Busan juga 

menyebut, jika di beberapa kota besar 
sekarang, banyak masyarakat yang 
berbicara tentang Kota Surabaya. 
Kendati demikian, ia menilai, sejak 
kepemimpinan Risma, Surabaya telah 
banyak mengalami perkembangan. 

“Saya rasa Surabaya sekarang 
lebih banyak perkembangannya, saya 
lihat sekarang banyak taman-taman,” 
tuturnya.

 
Melalui kunjungan itu, Wali 

Kota Busan berharap, hubungan 
kerjasama sister city kedua kota 
ini bisa terus meningkat, dan bisa 
memberikan manfaat untuk kedua 
kota. Dengan begitu, kedua kota ini 
bisa terus maju dan kerjasama ini 
semakin bermanfaat bagi warganya. 

“Saya berharap Surabaya bisa 
terus berkembang dan kerjasama ini 
bisa lebih erat dan kuat,” pungkasnya. 
(*)
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Keberanian Meninggalkan 
Zona Nyaman

Kalau Anda mampir ke pusat UMKM di 
Siola Surabaya, Anda akan menemukan 

puluhan minuman dalam lemari pendingin 
yang ditempatkan di dekat pintu masuk 

utama. Ada air kelapa muda, jamu sinom, 
puding, sampai sari kedelai. Tapi ada satu 

jenis minuman yang naik daun. Dibuat 
dari kopi dan susu, namun ada serutan jeli 

didalamnya. Namanya De’nil Pudding. Bisnis 
rintisan Dedy Kurnia (38) warga Jalan Karang 

Empat Besar No. 114 Kelurangan Ploso 
Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Kepada Gapura, Dedy bercerita kalau boomingnya 
minuman kopi jeli tidak serta merta tumbuh 
secara tiba-tiba. Tapi melewati proses yang 
panjang. Semua bermula saat dirinya bekerja 
sebagai seorang tenaga keamanan, di sebuah 
pabrik udang di Kabupaten Sidoarjo, yang 

dilakoninya selama 12 tahun. Sementara  Indranila Kriestiana 
(38) istrinya, seorang teller disebuah perusahaan farmasi. 
Tepatnya tahun 2014, istrinya mencoba-coba melakoni 
bisnis sampingan dengan membuat puding hias (pudding 
art), puding yang biasa dipakai sebagai pengganti kue tart 
ulang tahun. 

“Waktu itu, bisnis puding hias istri saya memang 
cukup baik. Disaat subuh sebelum bekerja, istri saya 
memproduksi orderan konsumen. Rutinitas ini dilakukan 
hampir tiap hari selama setahun,” jelas Dedy.

Karena masih 
merintis, Dedy terlibat 
langsung dalam menjalankan 
bisnisnya sebagai tenaga 

kurir. Selain itu, dirinya 
juga kebagian untuk 
berbelanja kebutuhan 
puding. Rutinitas ini 
dilakoni ditengah dirinya 
juga sebagai seorang 
satpam. Benar-benar 
tugas ganda yang 
menyita waktu. Apalagi, 
jarak antara rumah dan 
kantornya cukup jauh.

“Karena orderan 
harus dikirim, saya selalu 
izin dari kantor untuk 
mengirim puding hias 
ke rumah konsumen. 
Meski ini saya lakukan 
ditengah jam kerja,” ujar 
Dedy.

Kisah Sukses Banting Stir dari Kepala Satpam, Merintis Usaha Kopi Jeli 
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Kebiasaan izin kirim puding 
ke rumah konsumen ternyata 
berbuah surat peringatan. Tidak 
tanggung-tanggung, Dedy mengaku 
mendapatkan Surat Peringatan (SP) 
dari perusahaannya sebanyak 7 kali. 
Ibarat pelanggaran yang menjadi 
rutinitas, yang berakhir tanpa adanya 
toleransi perusahaan. 

Tepatnya ditahun 2016, 
Dedy memutuskan untuk keluar 
dari perusahaan. Keputusan yang 
diakuinya berat. Apalagi, Dedy 
terbilang senior dan menempati posisi 
yang strategis sebagai pengawas 
satpam. Selain itu, tiap bulan 
penghasilan dari perusahaan tempat 
dirinya bekerja juga terbilang lumayan. 
Pertimbangan untuk keluar dari 
perusahaan karena alasan kepepet. 
Waktu yang tersita cukup banyak 
bekerja selama 8 jam, ditambah 
perjalanan berangkat-kembali selama 
2 jam.  

“Apalagi waktu itu sering 
ada pameran. Mau tidak mau, stan 
harus ada yang jaga. Karena istri 
sedang bekerja, saya yang harus 
menggantikan untuk tugas jaga,” 
jelasnya.

Beruntung, keputusan 
Dedy menyeriusi bisnis puding 
juga mendapatkan dukungan dari 
teman-temannya. Menghitung secara 
matematis pendapatan sebagai 
seorang karyawan dan pengusaha, 
membuat pilihannya sebagai 
pengusaha semakin mantab. Apalagi, 
Dedy punya mimpi dan harapan 
sebagai wirausaha karena alasan 
ekonomi yang lebih mapan. 

Keputusannya untuk totalitas 
di bisnis puding juga diikuti istrinya. 
Indranila juga akhirnya berhenti jadi 
karyawan, hanya setahun kemudian. 
Kata Deddy, istrinya lebih galau 
lagi. Harus merelakan kenyamanan 
sebagai pekerja kantoran, dengan 
banyak fasilitas yang sudah diberikan 
perusahaan. Seperti kendaraan 
operasional, asuransi keluarga, alat 
komunikasi dan pulsa telepon.

“Itupun karena saya yang 
memaksa istri saya untuk keluar dari 
perusahaan,” tambah Deddy.

Minuman kopi jeli dibuat akhir 
tahun 2017, sesudah Dedy dan istrinya 
mengembangkan inovasi dari puding 
hias yang sudah ada. Minuman kopi 
jeli juga terinspirasi dari minuman 
cincau. Kombinasi jeli dan kopi punya 
manfaat ganda. Penahan lapar dan 
kantuk. Karena ragu dengan kualitas 
cincau yang dijual di pasaran, Deddy 
akhirnya memakai jeli yang diserut, 
untuk dimasukkan dalam cairan kopi. 
Diawal percobaan, Dedy mendapatkan 
respon beragam. Mulai dari rasa yang 
terlalu pahit, atau terlalu manis. 

Dengan ketelatenannya, 
minuman kopi jeli laku keras. Ini 
sejalan dengan makna penting 
dari nama merk produknya, De’nil 
Pudding. De artinya Dedy, sementara 
Nil merupakan nama sungai. Dari 
nama ini, Dedy berharap rejekinya 
mengalir deras seperti aliran Sungai 
Nil.

Selain rasa kopi, minuman jelly 
De’nil Pudding punya beragam varian. 
Seperti green tea, thai tea, cokelat, 
dan choco banana. Dari semua varian, 
kopi jeli yang paling laku. Dedy juga 
mengandalkan rasa buah seperti 
stroberi misalnya, untuk produk 
puding sedot. 

Sebagai strategi penjualan, 
Dedy masih memanfaatkan pameran. 
Lalu Dedy juga melayani penjualan di 
tokonya, di Jalan Karang Empat Besar 
No. 114 Kelurangan Ploso Kecamatan 
Tambaksari Kota Surabaya, dengan 
bonus pembelian 1 botol untuk tiap 
pembelian 5 botol. Seiiring respon 
besar dari konsumennya, sekarang 

De’nil Pudding dijual di 30 lokasi. 
Seperti sentra UKM Siola, Coworking 
Space Koridor, Jembatan Merah 
Plaza, ITC, Delta Plaza, Toko Brownies 
Amanda, Toko Lapis Kukus Pahlawan, 
Toko Surabaya Patata, maupun 
Toserba Bilka.

Sekarang, Dedy bisa 
memproduksi 7000 botol minuman 
jeli per bulan. Diakuinya, semua berkat 
proses panjang dan ketelatenannya 
menjalankan bisnis. Dedy juga 
terbantu dengan Pahlawan Ekonomi, 
yang melakukan pendampingan. 
Apalagi, bisa menghasilkan produk 
tanpa pengawet yang bisa bertahan 
selama 14 hari.and
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“Saya mencintai Mereka 
seperti Anak Sendiri”

Diteriaki murid, dipukul, 
bahkan diancam dibunuh 

sudah pernah ia alami. 
Namun, segala pengalaman 

buruk itu tak pernah 
membuat Rahmawati 

Dwi Safitri mengendurkan 
cintanya pada anak 

berkebutuhan khusus.

Program sekolah inklusi 
yang sudah dijalankan 
oleh Pemerintah Kota 
Surabaya terus dijaga 
kelangsungannya. Saat ini 
sudah banyak sekolah mulai 

dari SD hingga SMA umum yang 
menyediakan program bagi anak-
anak berkebutuhan khusus. Tercatat 
sebanyak 50 SD dan 20 SMP masuk 
dalam daftar sekolah program inklusif 
PPDB 2017 lalu. Jumlah tersebut 
tersebar di masing-masing kecamatan. 
Pemerataan ini dimaksudkan untuk 
memudahkan akses dan hak belajar 
untuk anak berkebutuhan khusus.

Aktif menjadi Guru 
Pembimbing Khusus (GPK) sejak 
tahun 2015, Dwi, panggilan akrabnya,  
merupakan orang yang memiliki masa 
kerja paling lama diantara teman-
teman GPK yang lainnya. Awal masuk 
dan mengawali menjadi GPK di SMPN 
29 masih terdapat sekitar 60 orang 
anak yang memiliki kebutuhan khusus 
di tempatnya mengajar.

“Dulu kita masuk masih 
siswanya kelas 9 ada 15 anak, kelas 8 
ada 24 anak, dan kelas 7 ada 17 anak. 
Kurang lebih 60 anak itu ditangani 
oleh 4 Guru Pembimbing Khusus” 
rincinya

Inspirasi Guru Pendamping Siswa Berkebutuhan Khusus 
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Melanjutkan ceritanya, Dwi 
juga mengatakan bahwa sejak awal 
masuk menjadi GPK ia sudah diberi 
amanah untuk mendampingi siswa 
yang memiliki kebutuhan khusus di 
kelas 7 atau kelas 1 SMP hingga tahu 
2017.

“Kata pengalaman temen-
temen sih karena saya yang paling 
strength dan pengalaman saya yang 
jauh lebih dulu disini jadi saya diberi 
bagian untuk mendampingi siswa 
kelas 7” kata Dwi.

Dwi yang sudah mendalami 
bidang ini sejak semester tiga di 
masa perkuliahannya sebagai terapis 
anak berkebutuhan khusus. Dwi 
menceritakan bagaimana ia pertama 
kali menghadapi salah satu anak 
berkebutuhan khusus di SMPN 29 ini. 
Ia mengaku pernah dicengkeram pada 
saat anak itu tantrum.

“Namanya Andrew. Dia dulu 
waktu saya masuk masih di kelas 8. 
Dia adalah anak autis yang sangat 
addict dengan gadget. Waktu itu 
saya ambil gagdetnya ketika di kelas. 
Karena memang aturannya tidak 
boleh memainkan gagdet saat di 
kelas. Saya ambil, dia jadi tantrum. 
Lalu lengan saya dicengkeram 
sampai dua minggu bengkaknya 
tidak selesai. Bahkan sampai sekarang 
masih ada bekasnya” ceritanya sambil 
memperagakan.

Dwi juga mengatakan bahwa 
dicengkeram adalah hal yang biasa. 
Karena lebih dari itu ia sudah pernah 
merasakannya. Dwi kemudian 
melanjutkan bahwa butuh sekitar 
tiga bulan untuk membuat Andrew 
menjadi patuh terhadap dirinya dan 
GPK yang lainnya.

“Dicengkeram itu biasa, saya 
sudah pernah digigit sama anak autis 
ketika saya kuliah” jelasnya.

Dwi mengakui bahwa 
sebenarnya anak-anak berkebutuhan 
khusus ini memiliki keuinkan dan 
tingkah laku yang lucu. Menurutnya 
mereka adalah anak yang bisa 
merasakan mana yang tulus dan tidak 
terhadap mereka. 

“Kepekaan mereka terhadap 
kepedulian orang lain terhadap 

mereka itu lebih tinggi daripada kita 
yang biasa. Apalagi anak autis dan 
ADHD (hiperaktif ). Mereka akan jauh 
lebih peka mereka yang slowlearner” 
katanya.

Berbagai macam anak 
berkebutuhan khusus yang ada di 
SMPN 29 ini memiliki pengalaman 
tersendiri baginya. Mengatasi anak 
yang menderita CP yang memiliki 
tinggi hampir 2 meter dan beratnya 
100kg. Renaldi yang saat ini sudah 
menjadi lulusan dari SMP ini yang 
pernah mengancam untuk bunuh diri.

“Kita sampai bingung. 
Dia mengamcam bunuh diri 
dengan telentang di lantai sambil 
mengetukkan penggaris. Ia bilang ia 
akan bunuh diri karena tidak ada yang 
sayang dengan dirinya” tuturnya.

Perempuan lulusan Psikologi 
Universitas Islam Negeri Surabaya 
ini juga menyebut kejadian seperti 
itu berlangsung berkali-kali. Dengan 
pengalamannya yang sudah banyak, 
ia “membiarkan” Renaldi untuk bunuh 
diri dengan beberapa alasan yang 
akhirnya membuat Renaldi merubah 
pikirannya.

“Ia  jalan di gedung itu landai, 
jadi saya mikirnya kalau jatuh paling 
ya lecet-lecet gitu. Saya bilang silahkan 
bunuh diri. Saya mau lihat. Lalu dia 
menjawab Nggak jadi. kenapa bu 
Dwi seperti itu? kemudian saya jawab 
karena saya sayang sama kamu. Saya 
jelasin kalau bunuh diri nggak ada 
untungnya” jelasnya.

Dwi yang sudah cukup lama 
menemani para ABK  membuatnya 
menyadari satu hal yang unik. Ketika 

sekolah ini telah meluluskan ABK 
dengan kadar berat, maka selanjutnya 
akan menerima pula yang lebih berat 
begitu sebaliknya. Sekolah seakan 
ditakdirkan untuk menjadi rumah bagi 
anak-anak berkebutuhan khusus.

Pengalamannya tak hanya 
berhenti disitu, beberapa anak 
yang pernah didampingi olehnya 
juga pernah mengancam akan 
membunuhnya. Anak-anak tersebut 
mengalami gangguan perilaku, 
dimana saat sekolah tidak bisa 
menangani maka akan diberikan 
kepada pihak yang lebih memahami.

“Beberapa kali juga saya 
diancam akan dibunuh oleh anak 
gangguan perilaku. Lalu juga dia 
(sambil menunjuk anak perempuan) 
juga mengalami gangguan perilaku. 
Ia kerap kali makan staples, 
kertas dan darahnya. Ketika kita 
tidak bisa menanganni kita akan 
mengirimkannya ke Menur atau ke 
Puspaga” jelas Dwi.

Hidup bersama ABK membuat 
Dwi bersyukur tentang kesempurnaan. 
Ia menganggap banyak dari mereka 
yang sudah dianggap seperti anak 
sendiri.

“Saya sudah menganggap 
mereka seperti anak sendiri. mereka 
sering manja-manja ke saya dan suka 
menggoda saya. Saya sayang sama 
mereka bukan hanya sebatas guru dan 
murid lagi tapi sudah seperti orang 
tua. kalaupun marah, juga marah 
wajar seperti orang tua umumnya” 
tutupnya. (ALF)

Dwi dengan sabar 
memberikan pengajaran
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AREK-AREK

Mengenal Sea Soldier,

Prajurit Laut 
Penyelamat Lingkungan

Beragam riset menyatakan 
tahun 2050 jumlah 

sampah di laut yang bila 
tidak dikelola akan lebih 

banyak dari ikan. Ancaman 
tersebut mendorong 

sekumpulan anak muda ini 
bergerak melakukan aksi 

menyelamatkan lingkungan. 

Ada nama Agnesia 
Hendrika Yohana 
Walandouw, perempuan 
berusia 30 tahun dalam 
Sea Soldier. Sea yang 
berarti laut dan soldier 

yang berarti prajurit, diartikan sebagai 
aksi diri dalam penyelamatan laut. 
Meski perempuan berdarah Manado 
ini bukan sebagai pembentuk gerakan 
ini, Nesia, panggilan akrabnya, 
dipercaya Nadine Chandrawinata 
environmentalist Indonesia, sebagai 
koordinator Sea Soldier Surabaya.

“Saya ditunjuk sebagai 
koordinator wilayah Surabaya oleh 
Nadine tahun 2015 lalu,” jelas Nesia.

Nesia mengaku terlibat 
sebagai koordinator Sea Soldier 
bukan kebetulan semata. Tahun 2015 
bertemu dengan ayahanda Nadine 
waktu berwisata ke Raja Ampat 
Resort. Akhirnya ayahanda Nadine 
merekomendasikan Nesia sebagai 

koordinator. Akhirnya waktu ketemu, 
Nesia mengaku sempat ditanya 
Nadine soal aksi nyata yang akan 
dilakukan, kalau menjadi bagian 
dari Sea Soldier. Dengan bekal dan 
pengalaman yang dimiliki, Nesia 
cukup menyakinkan Nadine, dan 
akhirnya membuatnya terpilih sebagai 
koordinator wilayah Surabaya. 

Penghobi traveling ini bercerita 
kalau Sea Soldier sebenarnya bukan 
hanya soal laut. Sebuah gerakan 
peduli lingkungan yang akhirnya 
berubah menjadi sebuah komunitas, 
yang memiliki komitmen untuk 
berani menyebarkan virus ramah 
lingkungan. Bekerja keras mengubah 
paradigma bahwa melakukan aksi 
perubahan lingkungan bukanlah 
sesuatu yang susah. Tetapi dengan 
tindakan yang lebih sederhana dimulai 
dari lingkungan terkecil, yaitu tempat 
tinggal, kantor, sekolah hingga pusat 
keramaian.
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Seperti apa yang ia amati, 
banyak permasalahan lingkungan 
yang ditemukan. Baik di gunung 
atau di laut. Banyak orang 
mengaku traveler tapi tidak ramah 
pada lingkungan. Bahkan mudah 
ditemukan yang membuang sampah 
sembarangan. aksi kecil yang nyata 
masih dilakukan adalah mengantongi 
sampah yang ditemukan, lalu 
membuangnya di tempah sampah. 

“Traveler banyak yang 
nyampah. Bukan justru menjaga 
lingkungan. Kurang menjaga sikap 
terhadap lingkungan,” jelasnya.

Menurut Nesia, aksi nyata 
yang sebenarnya sederhana yang bisa 
dilakukan seperti memakai sedotan 
stainless steel, memakai styrofoam 
dan tumbler. Bisa membiasakan diri 
memakai tempat nasi, yang otomatis 
bisa mengurangi ketergantungan 
terhadap kemasan plastik sekali 
pakai. Namun aksi ini masih dirasa 
tidak cukup, karena banyak masalah 
besar yang ada di depan mata. 
Nesia mencontohkan, aksi menanam 
mangrove bisa digalakkan untuk 
mengurangi ancaman abrasi yang 
semakin parah. Selain itu juga 
pelestarian terumbu karang, yang 
ancaman kerusakannya semakin 
parah.

“Saya waktu diving ke laut, 
ternyata sampah mudah sekali 
ditemukan. Di Indonesia, Laut Jawa 
adalah laut yang terparah dengan 
ancaman sampahnya,” keluh Nesia.

Nesia mengaku menemukan 
sampah kemasan deterjen, pembalut 
dan botol air. Kondisi ini tidak lebih 
parah dari laut di Indonesia timur 
yang masih jernih dan bersih dari 
ancaman sampah. Sampah laut 
sebenarnya datang dari sampah di 

daratan, yang terbuang sembarangan. 
Sampah akan menuju ke laut karena 
dialiran sungai. Aksi nyata untuk 
mengurangi sampah dilaut adalah 
dengan membuat sampah pada 
tempatnya. 

Tidak hanya soal sampah, 
tahun 2018 Sea Soldier juga 
berkonsetrasi pada aksi nyata 
kampanye Save Dolphin. Kampanye 
ini ditujukan untuk menyelamatkan 
ikan lumba-lumba. Kampanye besar-
besaran dilakukan lewat edukasi ke 
anak-anak dan platform terbesar 
seperti instagram dengan foto dan 
video. Fakta menyedihkan tentang 
eksploitasi lumba-lumba diharapkan 
menjadi hal yang diketahui 
masyarakat, serta memviralkan hastag 
savedolphin. Menurut Nesia, faktanya 
di Kota Surabaya masih ditemukan 
pertunjukan sirkus dengan lumba-
lumba. Dengan mendekati masyarakat 
dan penyedia hiburan sirkus, Nesia 
berharap lumba-lumba bukan 
menjadi 

pertunjukan hiburan. Akan tetapi, 
masalah lingkungan lain yang juga 
menjadi perhatian serius seperti banjir, 
kematian pada hewan laut karena 
sampah, tanah longsor, kebakaran 
hutan, pemanasan global, dan 
ketidakpedulian dan rasa acuh tak 
acuh dimasyarakat. 

Di tengah keberadaan 
masyarakat dan banyaknya masalah 
lingkungan, Nesia beruntung 
komunitasnya mendapatkan respon 
positif dari masyarakat. Sea Soldier 
juga terbuka bagi siapapun kepada 
masyarakat Kota Pahlawan khususnya, 
menjadi bagian di dalamnya. Karena 
pada dasarnya, Sea Soldier juga 
tidak bisa bergerak sendiri, dan 
membutuhkan dukungan dari semua 
masyarakat.and

Aksi bersih-bersih pantai
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Senandung Syahdu Malam Minggu 

di Taman Kota
Sabtu malam atau malam minggu dalam bahasa populer 

menjadi waktu yang tepat untuk meluangkan waktu dengan 

orang-orang terdekat. Setelah menyediakan taman sebagai 

ruang bersantai, kini Pemerintah Kota melengkapinya 

dengan penampilan musik secara langsung.
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Pemerintah Kota Surabaya 
yang bekerjasama 
dengan Dinas Budaya dan 
Pariwisata (Disbudpar) kota 
Surabaya akan mendata 
para pengamen jalanan 

sebelum mereka ditempatkan dan 
diperbolehkan melakukan aktivitas di 
taman-taman. Sebanyak 176 kelompok 
pemusik jalanan (KPJ) yang terdaftar 
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Surabaya, mereka 
kerahkan untuk menghibur warga di 
sejumlah ruang publik seperti Taman, 
Balai Pemuda, dan Gedung Siola. 

RJC (Rakyat Jelata Community) 
merupakan salah satu komunitas 
musisi yang juga bergabung dengan 
Disparta. Komunitas ini merupakan 
komunitas yang berfokus pada musik 
angklung. Anton, salah satu anggota 
komunitas ini mengatakan bahwa 
beberapa kali komunitasnya sudah 
tampil di Taman-taman kota. 

“Kita udah beberapa kali tampil 
di taman. Setelah ini kami juga akan 
mengisis di Taman Mundu dan tidak 
menutup kemungkinan juga tampil di 
taman-taman kota lainnya” jelas Anton

Beranggotakan tujuh orang 
dalam setiap performnya, mereka 
diberikan kesempatan selama 2 jam 
untuk menghibur warga yang sedang 
singgah dan bercengkrama di taman 
kota. 

“Biasanya kita diberi jatah 
waktu dua jam dari disparta. Kalau 
mulainya jam 7 ya jam 9 harus sudah 
selesai” katanya.

Anton dan RJC menganggap 
bahwa upaya membuat musisi 
jalanan agar tampil di taman-
taman Kota Surabaya harus lebih 
ditingkatkan. Meskipun, penikmat 
musik angklungnya juga banyak. 
Hal tersebut disebabkan, masih 
belum banyak masyarakat Surabaya 
berkunjung ke taman kota.

“Kami menganggap ini kurang 
ya. Karena kesadaran masyarakat buat 
ke taman kota masih sedikit. Meskipun 
yang ada disini selalu menikmati 
penampilan kami” keluh Anton.

Sementara, mereka yang 
datang merasa terhibur. Misalnya 
Agustina, warga Wonokromo yang 
sedang menikmati penampilan RJC 
mengatakan bahwa dirinya sangat 
menikmati penampilan musisi ini. 
Ditambah dengan lagu-lagu yang 
dimainkan tak asing di telinga.

“Beberapa kali sih ke taman 
pas ada musik gini. Kebetulan juga 
baru pertama kali tau di taman 
apsari ada musiknya juga. Asik, irama 
angklungnya mantap banget” seru 
Agustina.

Selain Agustina, Yuri juga 
menikmati alunan musik angklung 
yang terdengar di malam minggu ini. 
Menurut Yuri, upaya pemerintah kota 
ini sangat bagus. Utamanya untuk 
membuat taman-taman Kota agar tak 
terlihat sepi.

“Saya sih liatnya taman-taman 
kota makin kesini kan sepi gitu. Kalau 
diisi penampilan musisi seperti ini ya 
bagus banget. Bisa bikin taman makin 
rame” katanya.

Sepakat dengan Yuri, Agustina 
juga menyampaikan langkah ini baik 

untuk menepis pemikiran negatif 
soal taman yang biasanya digunakan 
muda-mudi melakukan hal yang tidak 
benar.

“Di taman bungkul kan banyak 
anak-anak muda yang kadang suka 
ngelakuin hal negatif. Kalau ada musik-
musik gini bisa tuh bikin nilai positif 
taman bungkul dan semua taman-
taman Kota Surabaya lainnya” jelasn 
Agustina.

Memaknai penampilan 
yang sudah difasilitasi oleh Dinas 
Pariwitasa, Anton mengatakan bahwa 
ini sebagai eksistensi diri dari seniman 
jalanan khususnya angklung. Agar 
semua orang bisa tahu dan bentuk 
pelestarian musik angklung juga.

“Kami sangat senang 
karena bisa berkesempatan untuk 
menampilkan musik yang berasal dari 
alunan angklung. Ini juga upaya kami 
untuk mengenalkan musik angklung 
ke masyarakat agar tidak hilang 
ditelan waktu” tutup Anton.

Jadi, mari nuansa nyaman 
sembari menikmati irama musik 
syahdu di Taman Kota (ALF)
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Peringatan Hari Besar Islam

Wujud Pelaksanaan 
Nilai Pancasila

Pelaksanaan nilai-nilai pancasila terus diterapkan dalam 
program-program pokok PKK. Salah satunya adalah 
penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. PKK  

memiliki program kerja setiap tahunnya untuk merayakan 
hari-hari besar keagamaan. Salah satunya adalah PHBI 

(Peringatan Hari Besar Islam). Pada 14 April lalu, PKK 
mengadakan Peringatan Hari Besar Islam yakni Isra’ Mi’ raj.
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Acara ini diikuti oleh 
peserta yang mencapai 
lebih dari 200 orang. 
Angka ini terdiri 
dari perwakilan PKK 
Kota Surabaya, PKK 

Kecamatan se-Surabaya, Pokja 1 PKK 
Kecamatan se-Surabaya dan PKK 
Kelurahan se-Surabaya. “Memang 
setiap tahunnya ada 4 PHBI yang 
dianggarkan, yaitu Isra’ Mi’ Raj, 
Nuzulul Qur’an, Tahun Baru Islam dan 
Maulid Nabi,” ujar Siti Nuriya Zam zam 
selaku Ketua TP PKK Kota Surabaya. 

Program ini merupakan kerja 
sama antara PKK Kota Surabaya dan 
Dinas Sosial. “Seluruh peringatan 
hari besar keagamaan memang 
sudah masuk ke dalam anggaran,” 
ujar Sunarko, selaku Kasi Keagamaan 
dan Swadaya Sosial Dinas Sosial. 
Tidak hanya Islam saja, namun juga 
agama perayaan hari besar agama 
lain. Sebelumnya, Dinas Sosial 
mengadakan Peringatan Hari Besar 
Islam bersama dengan PNS yang ada 
di Pemkot Surabaya pada tanggal 4 
April lalu.  

Pembicara yang dipilih 
untuk mengisi kegiatan ini adalah 
Drs. H. Munawar, M. Ag., Penyuluh 
Kementerian Agama Kota Surabaya. 
Pembicara ini dipilih langsung oleh 
Dinas Sosial. Penunjukan pembicara 
juga merupakan kerja sama antara 
PKK dan Dinas Sosial. Terkadang, PKK 
akan menunjuk sendiri pembicaranya 
dan pada waktu lain Dinas Sosial yang 
akan menunjuk pembicaranya.

Peringatan PHBI terkadang 
digabungkan dengan serangkaian 
acara lain. Contohnya saja dua 
tahun lalu pada saat peringatan 
hari Nuzulul Qur’an. Pada waktu itu, 
PKK kota Surabaya akan berangkat 
untuk mengikuti lomba IVA test di 
tingkat nasional. Diputuskanlah untuk 
menggabungkan kedua kegiatan 
ini. Pembicara yang didatangkan 
ialah Dr. Agus Ali Fauzi. Materi yang 
disampaikan pun berhubungan 
dengan materi IVA test, yakni seputar 
kanker dan kesehatan lain yang 
dikaitkan dengan keilmuan dalam 
Islam. 

Tak ubahnya dengan 
kesempatan kali ini, acara ini 
digabungkan dengan pengumuman 
juara dan penyerahan hadiah Lomba 
PKK 2019. Sebanyak 6 kelurahan dipilih 
sebagai pelaksana terbaik 10 program 
PKK tingkat kota Surabaya tahun 
2019, yakni Kel. Pagesangan, kec. 
Jambangan (Terbaik I), Kel. Rungkut 
Menanggal, kec. Gununganyar 
(Terbaik II), Kel. bubutan, Kec. Bubutan 
(Terbaik III), Kel. Kertajaya, Kec. 
Gubeng (Harapan I), Kel. Sukolilo 
Baru, Kec. Bulak (Harapan II) dan Kel. 
Tambak Osowilangun, Kec. Benowo 
(Harapan III). 

Lomba Pelaksanaan Terbaik 
10 Program PKK Tingkat kota 
Surabaya tahun 2019 ini diadakan 
pada 25-27 Maret 2019 lalu. Hadiah 
yang diterima kelurahan terbaik 
berupa uang dapat digunakan untuk 
pembinaan anggotanya dan piagam 
penghargaan. Nantinya, peserta 
terbaik akan dikirim untuk mewakili 
kota Surabaya dalam perlombaan 
tingkat provinsi. (ANA)
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Meneladani
Semangat Perjuangan Kartini
Semangat Kartini yang selalu 

dipegang teguh wanita-wanita 
Indonesia terasa sangat kental 

ketika menjelang 21 April. 
Seperti mengingatkan kembali 

bagaimana perempuan 
Indonesia memperjuangkan 
emansipasinya. Hal serupa 

juga dirasakan oleh Dharma 
Wanita Persatuan Kota 

Surabaya yang anggotanya 
notabene adalah perempuan 

dan yang pasti turut 
menjunjung tinggi peran 
wanita dalam berbagai 

aspek. Dalam menyongsong 
Hari kartini Dharma Wanita 
mengisinya dengan 

semangat 
berkreasi.

Seperti yang disampaikan 
Ketua Dharma Wanita, 
Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan di Gedung 
Dharma Wanita, Kalibokor 
18 April lalu, “ Kartini 

hanya sempat berusia 25 tahun tapi 
memiliki segudang prestasi. Kita 
yang sampai sekarang diberikan 
nafas dan umur yang berkah harus 
lebih banyak berkarya. Karena akan 
banyak yang bisa kita dapat dari 
perempuan-perempuan hebat jadi 
jangan lelah dan bosan untuk belajar. 
Tidak hanya sampai disini kita pasti 
memiliki kesempatan untuk berkarya 
lagi dikemudian hari dengan berbagai 
media yang lain. “ Ujarnya.

Acara puncak peringatan hari 
Kartini ini mengangkat tema ‘ Peran 
Dharma Wanita di Era Revolusi 
Industri 4.0. Tema itu dipilih 

karena menyesuaikan 
perkembangan 

zaman dan 
memberikan 

semangat 
dan bekal 
agar 
perempuan 
juga bisa 

beradaptasi didalamnya.

Hal tersebut selaras dengan 
apa yang diutarakan Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan bahwa Revormasi 
Industri di era 4.0 ini semua hal 
sangat kental dengan Digital, dimana 
perkembangan itu juga pastinya 
merambah dunia perempuan. Salah 
satu cara agar perempuan yang juga 
ibu-ibu tidak tertinggal adalah aktif 
berkomunikasi dan terus berkreasi 
serta berinovasi. Tujuan itu yang 
akhirnya memunculkan ide untuk 
mengadakan lomba melukis diatas 
batik dan menyanyi lagu era 60an. 
Kedua lomba dipilih sebagai bekal 
untuk menuju level yang lebih baik, 

dalam hal ini 
kretifitas. 
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 Sebelum sampai diacara 
puncak, pada 12 April lalu para 
peserta yang tersebar di 74 SKPD 
dan 31 kecamatan se Surabaya terdiri 
dari 54 peserta lomba menyanyi telah 
melewati babak penyisihan dan telah 
dipilih menjadi 20 besar. Selain itu 
55 peserta lomba Melukis menerima 
pelatihan melukis dari Ikatan Pelukis 
Wanita Indonesia.

 Untuk memeriahkan final 
lomba para peserta diwajibkan 
menggunakan pakaian tradisional 
Indonesia, dan alhasil banyak peserta 
menggunakan kebaya dan yang 
lebih menarik lagi banyak yang 
menggunakan pakaian adat berbagai 
daerah. Salah satunya adalah Oki, 
peserta dari BAPPEKO Surabaya yang 
memutuskan mengenakan pakaian 
adat karena merasa kebaya akan 
banyak dikenakan 
peserta lain 

sehingga ia 
memilih pakaian adat 

Aceh Gayo.

 Perlombaan menyanyi lagu 
era 60an dijuri oleh Hans Dimas 
Satira, Senyum Sadhana dan Tio 
Subianto. 20 peserta yang telah lolos 
babak Final tampil dengan semangat 
dan all out Tak sedikit hadirin yang 
ikut bernyanyi hingga berdiri dan 
berjoget bersama. Sembari menikmati 
penampilan peserta lomba menyanyi 
disisi lain lomba melukis diatas batik 
dari 55 peserta yang terdiri dari 
masing-masing 2 orang juga memulai 
menggoreskan kuas ke kain batik.

 Esti S. Ardian, Ketua Ikatan 
Wanita Pelukis Indonesia se Jawa 
Timur sekaligus juri lomba melukis 

diatas kain batik menyampaiakan 
kekagumannya pada peserta lomba 
yang menampilkan karya luar biasa 
mesikipun baru diberi pelatihan 
kurang dari seminggu.

“ Minggu lalu sudah ada 
workshop dan Technical meeting, 
peserta yang ikut tidak ada skill 
khusus. Tapi karena melukis itu bebas, 
jadi mereka punya antusisme yang 
tinggi dan hasilnya kretifitasnya bisa 
bermacam-macam begitu juga 
tekniknya. Saya lihat tadi ada yang 
pakai daun, ada yang pakai cotton 
bud.” Ujarnya.

 Para peserta yang hadir 
bukan hanya sekedar ikut lomba 
juga memeriahkan tapi juga 
turut meyemangati semangat 
kartini dengan perarnnya sebagai 
perempuan masa kini.

“ Kartini itu menunjukkan 
bahwa wanita sekarang harus lebih 
maju tidak kalah dengan pria. Kita bisa 
mengurus rumah tangga, bisa bekerja, 
apapun wanita bisa semua” Ujar Desi 
peserta dari BPKPD Surabaya.

Antusias yang sama juga 
dirasakan para peserta lomba dalam 
memperingati hari kartini ini dengan 
melukiskan gambar Kartini diatas 
batik.

“ Saya memilih menggambar 
kartini karna sesuai tema peringatan 
hari ini, Kartini. Beliau sosok pejuang 
emansipasi wanita pada zamannya. 
Kalau emansipasi wanita zaman 
sekarang terlihat dari wanita gak kalah 
dari laki-laki dan sekin tahun wanita 
semakin berperan banyak”. Ujar Listia 
Wahyuni dari Kecamatan Rungkut. 
(NYW)
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Anak-anak Surabaya 

ini lucu-lucu yaa....

CAK JEPRET

POTRET 
ANAK 

SURABAYA
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Asyiknya Bersepeda 

Ke Taman Suroboyo 
Cahaya pagi menyinari tanaman hijau yang ada di 

taman Suroboyo seakan menyapa para pengunjung 
yang asyik bercengkrama dengan keluarganya sambil 

menikmati megahnya patung suro dan boyo , icon 
terbesar kota Surabaya. 

Oleh: Tri Eko Sulistio Wati
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Aktivitas Minggu pagi 
yang penuh keceriaan 
bagi warga masyarakat 
untuk menghabiskan 
waktu bersama orang-
orang terkasihnya 

ditempat yang indah , sejuk dan 
nyaman dengan pemandangan 
kilauan air laut bak berlian dari pesisir 
pantai Kenjeran bisa ditemui disini. 

Pelan tapi pasti sepeda angin 
yang dikayuh oleh Iqbal(38) dari 
Rungkut Surabaya mendekat dan 
merapat ditengah tulisan Suroboyo 
dengan latar belakang patung 
Suro Boyo kebanggaan warga kota 
Surabaya 

“Saya tahu lokasi ini dari 
medsos dan saya ingin melihat dari 
dekat kemegahan nya “ tutur lelaki 
yang sudah setahun ini senang 
bersepeda sambil mengabadikan 
moment di smartphone nya .

Taman yang berlokasi di 
pinggir pantai Kenjeran, Surabaya 
Utara yang berpapasan langsung 
dengan laut Madura membuat angin 
laut bertiup cukup kencang sehingga 
menjadi tempat favorit warga untuk 
bermain layang-layang diantara 
semilir angin laut 

Fasilitas taman ramah anak 
terlihat dari  Playground yang 
disediakan untuk tempat bermain 
anak-anak dan juga beberapa wahana 
keluarga yang dikelola oleh warga 
sekitar, seperti wahana perahu, 

peminjaman sekuter, dan mini car.

Hanya dengan modal sedikit 
, warga sekitar bisa menambah 
penghasilan nya dengan ide - ide 
kreatif dan inovatif yang dijual di 
sekitar taman sehingga wisatawan 
yang sengaja menghabiskan waktu 
bersama anak-anaknya merasa 
terhibur dan bisa memuaskan mereka 
dengan berbagai mainan yang 
tersedia 

Seperti satu ide kreatif edukatif 
yang tersedia dilapak Gilang warga 
bulak cumpat dengan mewarnai 
gambar diatas steorofom yang bisa 
dibawa pulang cukup membayar Rp 
10.000 begitupun dengan mewarnai 
patung galvalum dengan aneka 
bentuk 

Keseruan makin terlihat saat 
anak-anak berlomba balap mobil 
di sirkuit yang dibuat secara khusus 
di tengah taman suroboyo , hanya 
dengan biaya Rp. 10.000 mereka bisa 
puas bermain mobil-mobilan selama 
sepuluh menit 

Dan banyak lagi aneka 
mainan edukatif yang tersedia di 
taman yang berada tepat didepan 
sentra ikan Bulak dan taman bulak 
yang dilengkapi dengan shelter dan 
lapangan futsal

Usai mengelilingi taman 
suroboyo dengan sepeda anginnya  , 
Iqbal berpuas diri menikmati menu 
sajian lontong Kupang dan es degan 
di sentra kuliner yang ada dilantai 
dua sentra ikan Bulak Surabaya 
yang menyediakan berbagai olahan 
hidangan maupun kerajinan laut khas 
Kenjeran dengan harga terjangkau.

Wisatawan yang berkunjung 
tak perlu membayar tiket masuk ke 
semua destinasi yang telah disiapkan 
pemerintah kota Surabaya mulai 
dari taman Suroboyo , sentra ikan 
Bulak hingga taman bulak semuanya 
disediakan gratis untuk Surabaya lebih 
baik

“Sebuah sajian pariwisata 
yang komplit dan paket hemat 
yang wajib dikunjungi ada disini 
di taman Suroboyo , bukan hanya 
pemandangan nya yang indah namun 
juga kulinernya enak dan murah “ 
pungkasnya ( Bunda Tri)

Patung  Suroboyo yang 
sedang dalam proses 

pembangunan

Taman bermain yang ada di 
Taman Suroboyo
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Mengawasi Kebiasaan Anak, 
Mengurangi Kecanduan Gawai

Didik merasa tercengang sekaligus miris ketika melihat 
anak-anak lebih banyak menunduk memegang gawainya. 

Ketika diajak bicara anak tersebut hanya menoleh sebentar 
kemudian kembali ke ponsel pintarnya. 

Melihat realita 
yang sangat 
memprihatinkan, 
sejak tahun 2012 
Surabaya sudah 
mulai bergerak 

untuk meningkatkan literasi. Inisiasi 
Kampunge Arek Suroboyo menjadi 

salah satu wadah untuk membentuk 
kampung-kampung yang peduli 
terhadap literasi di sekitarnya. 
Salah satu contoh nyatanya adalah 
Kampung Literasi Kedung Baruk RW 5. 

Didik, Ketua RW 5 Kedung 
Baruk mengatakan bahwa 

keprihatinan terhadap literasi anak-
anak disekitarnya muncul ketika 
sedang berada di Pendopo. Didik 
menemui banyak anak lebih memilih 
bermain gadget daripada berinteraksi 
dengan sekitarnya.

Mengenal Pemuda Penggerak Literasi di Kedung Baruk RW V 
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“Saya itu miris ketika melihat 
anak-anak kumpul di pendopo tapi 
sibuk dengan hpnya masing-masing. 
Saya sapa jawabannya Cuma singkat, 
terus balik main hp lagi” keluhnya.

Melalui keprihatinan tersebut 
Didik menggerakkan warganya, 
utamanya anak-anak muda untuk 
lebih peduli dengan literasi di 
sekitarnya. Didik menjelaskan bahwa 
di Kedung Baruk RW 5 ini mempunyai 
Pemuda Penggerak Literasi.

“Untuk menggerakkan literasi, 
kita didukung oleh PPL (Pemuda 
Penngerak Literasi). Tujuannya untuk 
menambah minat anak-anak untuk 
membaca dan mengawasi kegiatan 
anak agar tidak terfokus pada 
gadget” jelasnya.

Rio, salah satu anggota PPL 
menjelaskan fungsinya sebagai 
pengawas literasi anak-anak sekitar. 
Beranggotakan 15 orang, PPL ini 
tersebar di tiap-tiap RT yang tersebar 
di RW 5 Kedung Baruk. 

“Kami melaksanakan 
pengawasan. Jika pulang sekolah 
apakah mereka langsung pulang. 
Lalu sebelum maghrib kami juga 
melakukan controlling lagi. Selepas 
maghrib kita juga memastikan bahwa 
anak ada dirumah dan belajar. Lepas 
belajar kami berikan kebebasan untuk 
bermain hp” tutur Rio.

Rio kemudian juga 
menjelaskan bahwa pengawasan ini 
dimulai dari tetangga kanan kiri para 

anggota PPL. Kontrol yang dilakukan 
adalah dengan menanyakan apakah 
sudah belajar dan apa saja yang 
dilakukan di sekolah.

“Kita controllingnya ke 
tetangga terdekat. Seminggu  2 kali 
kami control. Kebetulan juga kanan 
kiri tetangga saya juga ada anak kecil 
dan keponakan saya juga kecanduan 
gadget” paparnya.

Merubah mindset anak-anak 
untuk mau meletakkan gadget dan 
memilih untuk belajar dan membaca 
tidaklah mudah. Rio mengatakan 
bahwa kecenderungan anak-anak 
yang masih ingin bebas bermain 
menjadi hal yang tak boleh luput dari 

perhatian.

“Ya susah, apalagi mereka 
masih ingin main ini itu. Tapi dengan 
kesabaran dan ketlatenan kami, dan 
memberikan pemahaman kepada 
orang tua dalam 1 bulan mindset 
anak-anak perlahan berubah” jelas Rio.

 PPL yang terbentuk atas 
dasar inisiasi dari pemuda yang 
berasal dari Karang Taruna, Remaja 
Masjid dan mahasiswa/i yang berada 
di RW 5 ini juga bergerak untuk 
mengedukasi masyarakat.

 “Bukan hanya mendorong 
anak-anak agar mengurangi 
penggunaan gadget. Kita juga 
mengedukasi masyarakat dengan 
membentuk kedisiplinan.” Katanya.

 Rio juga berpesan pada 
orang tua yang belum menyadari 
dampak negatif dari kecanduan gawai 
untuk segera membatasi penggunaan 
gadget pada anaknya.

 “Sebisa mungkin 
penggunaan gadget dikurangi. Satu 
minggu sekali atau tiga kali masih bisa 
ditoleransi. Karena dampak negatiifnya 
sangat buruk bagi anak-anak” tutup 
Rio. (alf )
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Inovasi Berkelanjutan 
Kampung Langganan Juara

Keunggulan pola kompetisi 
antar kampung dalam 

pengembangan wilayah di 
Surabaya salah satunya 

memacu daya kreativitas 
masyarakat. Termasuk yang 

ditunjukkan oleh warga 
Dukuh Setro RW 1 yang 

terus mengusahakan inovasi 
sebagai kampung asuh.

Kampung asuh yang 
merupakan salah 
satu kategori dalam 
kompetisi Kampung Ikas 
yang berfokus kepada 
pengasuhan terhadap 

anak-anak. Dukuh Setro RW 1 berhasil 
menduduki peringkat pertama karena 
memiliki beberapa inovasi pada hal 
yang jarang dilirik masyarakat di 
kampung lainnya. Sony Sulaksono, 
Ketua RW 1 Dukuh Setro yang 

juga merupakan salah satu pegiat 
kampung asuh mengatakan bahwa 
ini bukan kali pertama kampungnya 
mengikuti lomba ini.

“Sekitar tiga tahun yang lalu 
pemerintah juga pernah membuat 
lomba yang sama (IKAS), dukuh 
setro RW 1 mengikuti lomba itu. 
Kami mendapatkan juara 1 kategori 
kampung asuh, kampung aman dan 
kampung sehat” kata Sony.

Belajar dari Kampung Asuh Dukuh Sentro RW 1
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Sony juga menjelaskan bahwa 
setelah tiga tahun yang lalu sempat 
menjuarai lomba IKAS, kampungnya 
mem-vakumkan diri. Hal tersebut 
dikarenakan Sony dan warga masih 
belum memiliki gagasan untuk 
melanjutkan lomba kampung ikas ke 
tingkat madya. Baru di tahun 2018, 
kampung ini mengikuti lomba IKAS 
lagi dan menjadi juara 1.

“Setelah menang yang 
pertama itu kami cooling down dulu 
selama dua sampai tahun. Baru tahun 
lalu kami mengikuti lomba IKAS lagi 
dan alhamdulillah menjadi juara 1 lagi” 
tutur Sony.

Bercerita mengenai aktivitas 
warganya, Sony menceritakan 
bagaimana warganya mendirikan 
sebuah tempat penitipan anak 
cuma-cuma. Lokasi tempat penitipan 
anak pun juga memanfaatkan rumah 
warga yang bersedia ditempati untuk 
penitipan anak. Para penjaganya 
pun juga sukarela dari warga yang 
bersedia meluangkan waktunya. 

“Inovasi kami adalah dengan 
menyediakan tempat penitipan 
anak yang gratis dan terbuka untuk 
umum. Mulai dari tempat dan SDM-
nya berasal dari warga sendiri yang 
secara sukarela mau meluangkan 
waktu, tenaga dan tempatnya untuk 
digunakan” jelas Sony.

Selain berfokus pada 
pengasuhan anak, kampung asuh 
Dukuh Setro RW 1 juga memfokuskan 
tentang kesejahteraan lansia. Dalam 
hal ini, kampung asuh Dukuh Setro 
RW 1 bekerja sama dengan puskesmas 
untuk menyelenggarakan posyandu 
lansia serta posyandu out door.

“Selain kita memperhatikan 
soal anak, kita juga memperhatikan 
lansia. Kami memiliki posyandu yang 
terkhususkan untuk lansia. Kegiatan ini 
rutin dilaksanakan setiap 2 kali dalam 
sepekan. Kita sudah bekerja sama 
dengan puskesmas dan pemerintah 
berupa makanan pendamping gizi 
yang khusus untuk lansia” jelas Sony.

Antusiasme warga sendiri 
dalam menyongsong pengembangan 
kampung asuh ini terbilang cukup 

tinggi. Ia bercerita, pada awal dalam 
mengikuti lomba IKAS pada tahun 
2013 sangat susah menjaga disiplin 
masyarakat. Selain posyandu, 
kampung ini juga memiliki beberapa 
program lainnya seperti Hari Bebas 
Rokok yang diselenggarakan tiap hari 
Senin, lalu ada juga jam belajar untuk 
anak yang dimulai pukul 18.00 hingga 
20.00 setiap harinya dan car free day 
yang diselenggarakan setiap minggu 
dengan mengajak anak-anak dan 
orang tua untuk bebas bermain.

“Beberapa program lainnya 
yaitu Hari Bebas Rokok. Dimana kami 
mengamati bahwa dampak dari rokok 
untuk anak-anak ini sangat berbahaya. 
Dengan aturan tersebut, bukan 
hanya tidak boleh meyalakan rokok, 
membeli pun kami larang. Jadi setiap 
ada kunjungan dari Kelurahan yan 

bertepatan dengan Hari Bebas Rokok, 
ya mau nggak mau siapapun yang 
berkunjung tidak boleh merokok” 
tegas Sony.

Penyeimbangan kriteria 
yang diberikan oleh Pemkot menjadi 
inovasi bagi Sony dan warga untuk 
mengembangkan kampung asuh 
ini. Tahun lalu, Pemkot memasukkan 
kriteria kesetaraan gender bagi warga. 
Sony mengemas ini menjadi hal yang 
berbeda melalui pengadaan Pak 
Mantik dan Panda. 

“Misal di bidang kesetaraan 
gender. Saya dan warga bersama 
membentuk Pak Mantik dan Panda. 
Mereka adalah penyeimbang 
adanya Bu Mantik dan Bunda dalam 
posyandu” tutup Sony. 
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Melatih Pengendalian Diri 

dengan Berpuasa
Bulan Ramadan telah tiba. Seluruh umat muslim di 
penjuru dunia tentu menyambutnya gembira. Selama 
satu bulan penuh, masjid-masjid ramai dipenuhi orang 
mengaji dan tarawih. Selain itu, semua umat muslim 
menjalankan ibadah puasa hingga hari raya tiba.

Secara fiqh, makna puasa 
itu sangat sederhana, yakni 
menahan diri dari makan, 
minum dan hubungan 
suami istri serta semua yang 
dapat membatalkannya 

dari terbitnya fajar kedua hingga 
terbenamnya matahari. Di Indonesia 
sendiri lama waktu puasa bagi umat 
muslim sekitar 13,5 jam setiap harinya. 
Namun makna sebenarnya puasa 
bukan hanya sekadar menahan lapar, 
dahaga dan syahwat semata. Puasa 
mengajarkan kita untuk bisa melatih 
pengendalian diri.

Pada hakekatnya, manusia 
memang makhluk yang memiliki 
hawa nafsu. Tapi selain itu, Allah telah 
memberi kita anugerah akal pikiran. 
Dengannya, kita mampu memilih 
mana yang baik dan buruk. Namun, 
agar kita terbiasa untuk memilih 
perbuatan-perbuatan baik dalam 
setiap keseharian kita, tentu saja kita 
perlu melatihnya. Dan berpuasa di 
bulan Ramadan menjadi momen 
terbaik untuk melatih kita menahan 
diri dari hawa nafsu serta perbuatan-
perbuatan buruk.

Sesuai dengan sabda Rasulullah :

“Puasa adalah perisai. Apabila 
kalian sedang berpuasa, janganlah 
melakukan tindakan jorok, dan jangan 
bertindak bodoh. Jika ada seseorang 
yang mencelanya atau mengajaknya 
berkelahi, hendaknya dia sampaikan: 
‘Saya sedang puasa…’ ‘Saya sedang 
puasa…’.” (HR. Bukhari 1894, Abu Daud 
2363 dan yang lainnya)

Bahwa puasa adalah perisai 
bagi diri dari segala macam godaan 
hawa nafsu yang tidak hanya 
merugikan diri sendiri namun juga 
merugikan orang lain. Hal inilah yang 
disebut sebagai tindakan bodoh, yakni 
tindakan yang merugikan diri sendiri 
dan orang lain. Di saat kita berpuasa, 
kita diharuskan untuk senantiasa 
mengendalikan emosi diri. Menjadi 
pribadi yang senantiasa tenang dan 
berfikir jernih.

Begitu pula selepas Bulan 
Ramadan usai, bukan berarti kita 
boleh melakukan hal buruk. Pasca 
Ramadan berlalu justru inilah masa 
penilaian apakah puasa kita berhasil 
atau tidak. Apabila setelah Ramadan 

berlalu sikap kita kembali menjadi 
buruk, maka bisa dikatakan ibadah 
puasa kita tidak berhasil. Pelatihan kita 
dikatakan berhasil ketika kita mampu 
menjaga konsistensi diri agar selalu 
berfikir jernih, saling menghormati 
dengan sesama dan bertaqwa.

Oleh karena itu, Allah 
menetapkan ketaqwaan sebagai 
nilai ukur keberhasilan ibadah puasa. 
Seperti Firman Allah pada Surat Al 
Baqarah berikut ini :

“Wahai orang-orang yang 
beriman, diwajibkan bagi kalian untuk 
berpuasa, sebagaimana dulu telah 
diwajibkan kepada orang-orang 
sebelum kalian, agar kalian menjadi 
orang yang bertaqwa.” (QS. al-
Baqarah: 183)

Semoga kita semua diberikan 
kemudahan untuk menjalankan 
pelatihan diri menahan hawa nafsu 
melalui ibadah puasa di Bulan 
Ramadan. Serta semoga usai 
Ramadan berlalu kita tetap konsisten 
menjadi pribadi bertaqwa. Amiin.

60
MEI

- 2019 -



61
MEI

- 2019 -

EMBUN



Puding Susu
Bahan: Cara Membuat:
• Agar-agar bubuk plain - 1 bungkus
• Susu cair - 1 liter
• Gula pasir - 200 gram
• Aneka buah potong / fruit cocktail, 

untuk pelengkap - secukupnya

1. Dalam panci, masukkan agar-agar dan gula pasir lalu aduk rata.
2. Tuang susu cair, aduk dengan balon whisk hingga tidak ada yang bergerindil.
3. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Matikan api dan hilangkan uap 

panasnya sebentar.
4. Tuang adonan ke dalam cetakan. Biarkan hingga dingin. Simpan dalam kulkas 

selama beberapa saat.
5. Siap disajikan dengan aneka potongan buah.

Es Teler Kelapa Muda
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Puding Susu Es Teler Kelapa Muda
Bahan:

Cara Membuat:

• 200 gram Kelapa muda, dagingnya
• 1 buah Buah Alpukat, Mentega 

matang, keruk dagingnya
• 50 gram Pacar Cina, kering, rebus 

hingga mengembang

• 100 gram Cincau, hitam, potong 
dadu 1 ½ cm

• 4 gelas Es Serut
• 8 sdm Susu Kental Manis Indomilk 

Plain

• 300 ml Air
• 150 gram Gula Pasir
• 1 lembar Daun Pandan

1. Sirop pandan: Campur air, gula dan daun pandan, masak di atas api sedang 
hingga gula larut dan larutan mengental. Angkat dan dinginkan.

2. Atur daging kelapa muda, alpukat, nangka, pacar cina dan cincau dalam 
mangkuk saji. Tambahkan sirop pandan dan es serut. Siram dengan Susu Kental 
Manis Indomilk. Sajikan segera.
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Cangkrukan
Suroboyo

Mari jogo bengi Boris mulih numpak taksi.
Timbangane sepi, Boris njawil supir taksine kate 
ngejak ngobrol.
Pas dijawil dhadhak supir taksine kuaget setengah 
mati.
Saking kuagete, sikile langsung mancal gas, montore 
langsung mencelat katene nyosop warung.
Untunge, supire sik sempet ngincak rem, gak sidho 
nubruk.

Boris ambek supire podho pucete gak isok ambekan.
Pas wis tenang, Boris njaluk sepuro ambek takon nang 
supire opoko dijawil ae kok kuaget.

Jare supire "Ngene lho cak, aku sik tas pertama kali 
iki nyupir taksi, lha sampeyan iku yo penumpangku 
sing pertama pisan."

Boris bingung "Lho mbiyen sampeyan kerjone opo, kok 
isok sampek kagetan koyok ngene ?"

"Aku mbiyen yo nyupir pisan" jare supir taksine.

"Supir praoto tah ?" takok Boris

"Supir montor jenasah . ."

Mantan Sopir

Mukidi bingung nggoleki bojone. Mari munyer-
munyer sepedaan, akhire ketemu.
Mukidi kuaget, tibake Romlah lagi ndhodhok 
ndhik tengah lapangan, waduh sempel wong iki 
pikire.

Seko pinggir embong Mukidi mbengoki bojone.

"Ooooiii !!! Laopo kon ndhik kono dik" jare 
Mukidi ambek bengok-bengok.

"Lho sampeyan gak kethok tah, aku lagi numpak 
perahu nang tengah segoro" jare Romlah.

"Waduh dik, mulakno wong ngarani awakmu 
ndlahom, wong kelakuanmu pancene koyok 
ngono. Ayok ndhang mulih, ojok ngisin-ngisini 
aku" jare Mukidi emosi.

"Gak gelem aku cak, wong aku lagi enak-enak 
golek iwak " jare Romlah.

"Mulih tah gak !!!" jare Mukidi muntap.
"Gak gelem!! " jare Romlah.
"Tak gibheng lho yo !!!" jare Mukidi.
"Rinio lho lek wani !!" jare Romlah.
"Oo... saking ae aku gak isok renang"

Gak Isok renang
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Lensa Wawali

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyaksikan laga Final Piala Indonesia Leg Pertama antara Persebaya melawan Arema di Stadion Gelora Bung Tomo

Tulisannya terpilih untuk dimuat 
dalam majalah Gapura Edisi Mei 2019 
halaman 54 dengan judul “Asyiknya 
Bersepeda Ke Taman Suroboyo” 
dan mendapatkan hadiah ekslusif buku 
Taman Surabaya

Selamat 
Tri Eko Sulistio Wati!




