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Surabaya memiliki sejarah panjang dan penting 
bagi Indonesia di era kolonial. Di kota inilah 
tokoh-tokoh nasional terlahir dan mengawali 
perjalanan karirnya hingga mampu bersatu 
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.



Lensa Walikota

Tri Rismaharini menggelar audiensi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjend) PSSI di rumah dinas wali kota Jalan Sedap Malam Surabaya
(10 Oktober 2019)

Tri Rismaharini menerima sumbangan raket dan kaos milik Minarti Timur dan Alan 

Budikusuma, sang legenda bulutangkis di Indonesia di rumah dinas Wali Kota Surabaya, 

Jalan Sedap Malam (7 Oktober 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

Saya meyakini salah satu kekayaan tak ternilai bagi Surabaya adalah semangat dan nuansa kepahlawanan. 
Sejarah panjang perjuangan membuat Surabaya satu-satunya yang berjuluk Kota Pahlawan di Indonesia, mungkin di 
dunia. Julukan itu tak boleh hanya jadi jargon saja tetapi harus  mewujud dalam realitas kehidupan masyarakat. Semangat 
keberanian dan kepahlawanan arek Suroboyo masa itu harus diwariskan kepada generasi saat ini dan selanjutnya. 

Pemerintah Kota berupaya mewujudkan upaya mewariskan semangat kepahlawanan baik dalam bentuk fisik 
maupun non fisik. Dalam bentuk fisik, kami berupaya merawat bangunan-bangunan bersejarah, mengembangkan 
museum, serta menggagas pendirian museum-museum baru. Harapannya museum tersebut tidak hanya mampu 
menjadi wahana wisata sejarah tetapi lebih penting dari itu menjadi media pembelajaran menanamkan semangat 
kepahlawanan pada generasi muda. Kami pun menyadari menjaga kebesaran bangunan cagar budaya saja tak cukup. 
Itu lah mengapa, secara rutin Sekolah Kebangsaan dilaksanakan agar mampu memupuk jiwa nasionalisme melalui 
transfer pengalaman para veteran pejuang kepada siswa-siswa di Surabaya. 

Di balik semua yang telah dilakukan, kami percaya bahwa upaya mentransfer nilai ini adalah pekerjaan bersama. 
Maka, kami mengundang sekaligus mengajak peran serta para orang tua untuk mengajarkan pada anak-anak kita 
semangat kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Mari memberikan contoh untuk senantiasa peduli dan saling 
membantu antar sesama. Dengan begitu, harapannya kita akan melihat Surabaya masa depan yang kian dinamis 
dengan semangat dan jiwa kepahlawanan warganya.

Terima kasih atas segala dukungan warga. Selamat Hari Pahlawan

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT

 Walikota Surabaya
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Warisan Semangat Perjuangan 
untuk Generasi Muda

Surabaya memiliki sejarah 
panjang dan penting bagi 
Indonesia di era kolonial. 

Di kota inilah tokoh-tokoh 
nasional terlahir dan 

mengawali perjalanan 
karirnya hingga mampu 

bersatu memproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia. Tak 

ingin nilai sejarah itu menguap 
tergerus zaman, Pemerintah 

Kota Surabaya berupaya 
mengabadikan setiap tempat 
dan benda bersejarah untuk 

generasi muda.

Melestarikan bangunan 
dan benda cagar 
budaya telah menjadi 
salah satu program 
Pemerintah Kota 
Surabaya sejak 

beberapa tahun silam. Hasilnya, 
beberapa museum berhasil didirikan 
lengkap dengan koleksi benda-benda 
bersejarah, dilakukan pula revitalisasi 
kawasan kota lama di Jalan Karet, serta 
penemuan bangunan bersejarah lain 
di kawasan Lawang Seketeng.

Menurut Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surabaya, Antik Sugiharti, pelestarian 
cagar budaya penting untuk dilakukan 

demi tujuan pendidikan. Adanya 
bangunan dan benda cagar budaya 
memberikan visualisasi lebih gamblang 
dari pada hanya mempelajari dari 
buku pelajaran. Dengan demikian 
generasi muda tidak akan melupakan 
sejarah besar yang pernah terjadi di 
Kota Pahlawan ini.

“Tujuan kita menjaga cagar 
budaya adalah sebagai media 
pembelajaran. Sebab di situ terdapat 
nilai-nilai sejarah yang harus 
dipertahankan dan disampaikan 
kepada generasi penerus kita. Apabila 
tidak kita sampaikan, mereka tidak 
tahu bagaimana perjuangan para 
pahlawan dulu,” ujarnya.

Museum Tugu Pahlawan
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Museum Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan 
tersebut, salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pemkot 
adalah memfungsikan kembali 
bangunan-bangunan bersejarah 
yang kepemilikannya atas nama 
pemerintah kota. Contohnya, Gedung 
Siola yang difungsikan sebagai 
Mall Pelayanan Publik dan kantor 
beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). Ada pula beberapa 
bangunan yang difungsikan sebagai 
museum diantaranya Museum HOS 
Tjokroaminoto, Museum dr. Soetomo, 
Museum W.R. Supratman dan 
Museum Tugu Pahlawan.

Pada Museum HOS 
Tjokroaminoto, Museum dr. Soetomo, 
dan Museum W.R. Supratman 
dikondisikan baik bangunan hingga 
perabotan persis seperti masa lampau. 
Bahkan, di Museum dr. Soetomo, juga 
difungsikan sebagai tempat berlatih 
kesenian persis seperti situasi jaman 
dulu. Sebab, dalam catatan sejarah, 
dr. Soetomo turut memasukkan unsur 
kesenian dalam pergerakannya. 
Tabloit Panjebar Semangat yang 
dulu digunakan untuk mengabarkan 
pergerakan mereka juga masih terjaga 
dengan baik di sebelah museum 
tersebut.

“Saat ini kita juga sedang 
menyiapkan ex-Taman Siswa untuk 
dijadikan museum pendidikan,” ujar 
Antik.

Selain bangunan-bangunan 
bersejarah yang kepemilikannya di 
tangan Pemkot Surabaya, juga ada 
bangunan-bangunan bersejarah 
yang dimiliki swasta. Seperti House of 
Sampoerna, Hotel Mojopahit, Museum 
BI, dan Museum Kesehatan. Agar 
bangunan-bangunan tersebut tetap 
terjaga dengan baik, pemkot selalu 
menjalin komunikasi intensif dengan 
pemilik bangunan bahkan kerap 
pula mengajak berkolaborasi dalam 
program-program kota.

“Kita juga berkolaborasi 
dengan perorangan. Seperti yang 
sedang proses saat ini. Ada rumah 
peribadatan keluarga di Jalan 
Karet sedang kita sama-sama 
mencoba memperbaiki, menata dan 
menyiapkan barang-barang yang 
bisa dipakai untuk dijadikan museum,” 
jelasnya.

Menurut Antik, melestarikan 
bangunan dan benda bersejarah 
merupakan salah satu upaya untuk 
mewariskan semangat perjuangan 

pada generasi muda. Upaya lainnya 
adalah dengan mengikutsertakan 
mereka dalam event-event bertema 
kepahlawanan yang diadakan pemkot. 
Contohnya seperti Parade Juang, 
Perobekan Bendera Belanda di Hotel 
Mojopahit, Sekolah Kebangsaan, 
serta berbagai event teatrikal drama 
perjuangan lainnya.

“Bila ia ikut terlibat, itu akan 
terpatri kuat di hatinya. Bagaimana 
perjuangan para pahlawan dulu. Dari 
pada hanya melihat dan mendengar, 
tentu akan lebih kuat membekas di 
hati saat ia berperan dalam teatrikal-
teatrikal semacam itu,” jelasnya.

Semangat perjuangan 
para pahlawan melawan penjajah 
menjadi warisan yang tak ternilai 
harganya. Sebuah nilai yang harus 
ditanamkan sejak dini sebagai upaya 
pembangunan karakter generasi 
muda. Sinergitas antara pemerintah, 
swasta dan masyarakat sangat 
dibutuhkan untuk tercapainya tujuan 
pembentukan karakter generasi 
penerus bangsa. (aff)

7
NOVEMBER

- 2019 -



Menanamkan 
Nilai Kepahlawanan Sejak Dini 

melalui Sekolah Kebangsaan
Surabaya menjadi satu dari 
segelintir kota di dunia yang 

mendapat julukan sebagai 
Kota Pahlawan.  Bukan 

tanpa sebab, julukan Kota 
Pahlawan disematkan karena 

dedikasi dan semangat 
perjuangan arek-arek 

Suroboyo melawan penjajah 
di masa lampau. Hingga kini, 
api semangat kepahlawanan 
itu terus ditumbuhkan pada 

generasi muda, salah satunya 
dengan Sekolah Kebangsaan.

Sekolah kebangsaan 
kembali digelar pada 
tahun ini sebagai bagian 
dari serangkaian program 
menyambut Hari Pahlawan. 
Digelar di tiga lokasi yang 

memiliki nilai sejarah yakni di SD 
Don Bosco, Taman Sejarah, dan Tugu 
Pahlawan. Masing-masing gelaran 
mengangkat tema yang berbeda-
beda sesuai dengan sejarah lokasinya. 
Di Taman Sejarah yang berdekatan 
dengan Jembatan Merah mengusung 
tema “Peristiwa Tewasnya Jendral 
Mallaby”. Pada kesempatan itu, 
sekitar 2.640 pelajar tingkat SD – SMP 
se-Surabaya turut hadir mengikuti 
kegiatan Sekolah Kebangsaan.

Sejak pukul 07.00 terlihat 
ratusan pelajar mulai memadati Taman 
Sejarah. Tepat pukul 08.00 acara 
dibuka dengan teatrikal bertema 
“Perstiwa 
Tewasnya 
Jendral 

Mallaby” yang diperankan oleh 
pelajar SMP 45 Surabaya. Teatrikal 
yang mengisahkan perjuangan arek-
arek Suroboyo mempertahankan 
kemerdekaan pasca proklamasi. 
Terlihat adegan dimana arek-arek 
Suroboyo melucuti senjata tentara 
Jepang untuk digunakan melawan 
tentara sekutu yang kembali datang. 

Aksi teatrikal semakin 
menegangkan ketika terdengar suara 
ledakan dari efek petasan. Terlihat 
beberapa pelajar kaget dan menutup 
telinganya. Di ujung teatrikal terlihat 
beberapa pejuang kemerdekaan 
gugur akibat perang. Mereka 
tergeletak ditutup kain putih dan 
paduan suara mulai menyanyikan lagu 
gugur bunga. Suasanapun berubah 
menjadi haru. Beberapa pelajar 
terlihat terisak menahan air matanya.

Para veteran yang menghadiri 
Sekolah Kebangsaan
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Rupanya, reflek para pelajar 
yang kaget dan ketakutan mendengar 
suara petasan tidak luput dari 
perhatian Wali Kota Surabaya, Tri 
Rismaharini yang turut hadir pada 
kesempatan itu. Menurutnya, suara 
petasan pada teatrikal tadi bukan apa-
apa bila dibandingkan dengan suara 
meriam saat perang sungguhan.

“Ibu lihat tadi banyak dari 
kalian yang menutup telinga dan 
ketakutan. Yang dirasakan eyang 
(pahlawan) kalian saat berperang 
malah lebih parah, karena mereka 
berperang sungguhan dan kalau 
ketembak mati beneran,” kata Wali 
Kota Risma mengawali sambutannya.

Wali kota yang juga 
menjabat Presiden UCLG Aspac ini 
juga menyampaikan bahwa dahulu 
para pejuang tidak pernah gentar 
menghadapi peperangan. Meski 
dengan senjata seadanya, mereka 
berani mempertaruhkan nyawa 
mempertahankan kemerdekaan demi 
kehidupan generasi penerusnya yang 
lebih sejahtera. “Jadi, sudah selayaknya 
kita semua harus melanjutkan 
perjuangan mereka dengan baik,” 
ujarnya.

Wali Kota Risma menjelaskan, 
untuk melajutkan perjuangan para 
pahlawan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Salah satunya adalah 
dengan tekun belajar, mencetak 
prestasi dan menekuni berbagai 
kegiatan positif. Selain itu, ia juga 

berpesan kepada para pelajar 
Surabaya agar tidak berkelahi sesama 
teman, atau bermusuhan antar 
kelompok. 

“Mengapa dulu kita bisa 
berhasil melawan penjajah? Karena 
kita bersatu. Bersatu kita kuat, 
bercerai kita akan hancur. Jadi, jangan 
saling bermusuhan dan berkelahi. 
Pertempuran kalian saat ini adalah 
apakah kalian bisa menjadi orang 
sukses atau malah jadi orang gagal. 
Kalian harus bisa sukses dan bersaing 
di tingkat dunia,” ujarnya bersemangat.

Terakhir, Wali Kota Risma 
juga berpesan agar anak-anak tidak 
saling melakukan bullying pada 
sesama temannya. Menurutnya, saat 
membully orang lain, sebenarnya 
ia sedang membully dirinya sendiri. 
Selain itu, perbuatan bullying juga 
dapat memecah belah bangsa. 
Oleh sebab itu, Wali Kota Risma 
terus mengingatkan agar anak-anak 
Surabaya bersatu dan rukun.

“Kita harus pandai mengelola 
diri, jangan pernah merasa paling 
pintar, dan jangan harap kalian 
akan berhasil kalau suka mengolok-
olok teman. Ingat, para pahlawan 
bisa mengalahkan penjajah karena 
kekompakannya,” ujarnya.

Kegiatan yang setiap tahun 
diadakan oleh Pemkot Surabaya ini 
tidak hanya mendapat respon positif 
dari para pelajar. Para guru yang turut 
mendampingi siswanya pada kegiatan 
tersebut juga terlihat sangat antusias 
dengan materi yang disampaikan 
oleh wali kota. Mery Fitria Aprianti, 
guru SMPN 2 Surabaya mengapresiasi 
adanya program Sekolah Kebangsaan 
yang telah berkali-kali diadakan oleh 
pemkot. Meski bukan yang pertama 
kali ia ikuti, ia mengaku tidak pernah 
bosan dengan kegiatan Sekolah 
Kebangsaan.

“Tidak pernah bosan! Karena 
ada teatrikalnya yang sangat keren. 
Selain itu, meteri yang disampaikan 
wali kota dan veteran juga sangat 
bermanfaat untuk anak didik kami,” 
ujarnya.

Ia juga menyampaikan, setelah 
mengikuti Sekolah Kebangsaan, 
akan ada follow up yang dilakukan 
di sekolah. Agar pesan dan materi 
yang disampaikan wali kota dan 
veteran tidak hanya didapat oleh 
siswa yang ikut saja. “Pastinya kita 
adakan follow up di sekolah. Sehingga 
materi di sekolah kebangsaan ini bisa 
tersampaikan pada semua siswa. 
Kan tidak semua siswa kita ajak di 
acara ini, hanya seratusan siswa saja,” 
pungkasnya. (aff)

Antusian siswa Surabaya 
ikut dalam kegiatan Sekolah 
Kebangsaan

Wali Kota Surabaya, Tri 
Rismaharini, memberikan 

pesan-pesan kepada generasi 
muda Surabaya 9
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Dua Kado Istimewa
Hari Pahlawan

Kota Surabaya yang menyandang predikat Kota Pahlawan, menjadikan Hari 
Pahlawan sebagai sesuatu yang istimewa. Bahkan, Pemerintah Kota Surabaya 
sudah menyiapkan kado istimewa pada saat Hari Pahlawan kali ini. Kado itu 

adalah 2 museum yang siap diresmikan.

Dua museum yang siap 
diresmikan itu adalah 
Museum Pendidikan 
dan Museum Olahraga. 
Di dua museum itu, 
benda-benda bersejarah 

akan disajikan. Potret pendidikan 
masa lalu hingga masa kini dan potret 
olahraga Surabaya masa lalu beserta 
prestasi-prestasinya akan tersaji dalam 
museum itu. 

Museum Pendidikan ini 
menempati bekas gedung Taman 
Siswa di Jalan Genteng, Surabaya. 
Sedangkan Museum Olahraga 
menempati Gedung Gelora Pancasila, 
Jalan Indragiri, Surabaya. Rencananya, 
dua museum ini akan diresmikan pada 
saat Hari Pahlawan, 10 November. 

Museum Pendidikan
Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, 
Antiek Sugiharti memastikan eks 
Taman Siswa yang dipersiapkan untuk 
menjadi Museum Pendidikan itu terus 
dikebut perbaikannya. Bahkan, setiap 
hari Antiek mengaku terus memantau 
progress perbaikan gedung tersebut. 
“Saya dan kawan-kawan Dinas Cipta 
Karya memantau setiap hari, target 
saya tanggal 22-24 Oktober ini, saya 
sudah bisa memasukkan semua 
koleksi untuk dipindahkan ke sana,” 
kata Antiek ditemui di ruang kerjanya, 
Rabu (16/10/2019).

Menurut Antiek, pihaknya terus 
menyiapkan segala keperluan sebelum 
museum itu resmi dibuka. Salah satu 
yang dipersiapkan adalah penyusunan 
narasi untuk barang bersejarah 

sesuai dengan historinya masing-
masing. “Nanti akan diisi oleh sekitar 
800 koleksi, penataannya kami bikin 
storyline dan ditata sesuai kategori, 
ada tekniknya, teman-teman tim 
museum yang ahli itu. Kita bikinkan 
mulai pendidikan pra sejarah, zaman 
kerajaan, hingga pendidikan masa kini. 
Rencananya, bulan depan (November) 
diresmikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan barang-
barang itu nantinya akan dipajang 
berdasarkan klasifikasi di setiap 
periode perkembangan pendidikan. 
Menariknya, mulai dari koleksi pra 
aksara dimana masyarakatnya belum 
mengenal tulisan, sampai bagaimana 
orang tua mengajarkan pendidikan 
kepada anak-anaknya zaman itu 
lengkap. “Jadi, bagaimana pada waktu 
itu orang tua mengajarkan kepada 
anak-anaknya juga sudah ada,” 
imbuhnya.

Museum Pendidikan sedang 
dalam proses renovasi
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Tidak hanya itu, Antiek 
memperinci aneka ragam koleksian 
yang berhasil dikumpulkan. 
Diantaranya pendidikan pada masa 
kerajaan, mulai dari pengenalan 
sejarah pendidikan masa 
klasik, mengenalkan huruf jawa 
“honocoroko”, kemudian sebuah 
padepokan pendidikan berbasis 
agama dan pendidikan di masa 
kolonial. “Nah, kolonial ini juga dibagi, 
ada kolonial zaman Belanda dan 
Jepang. Jadi, ada beberapa koleksi 
dokumen yang ada pada saat itu, 
termasuk alat tulisnya,” papar mantan 
Kepala Dinas Kominfo itu.

Selain itu, koleksi masa 
perjuangan pahlawan sekaligus 
Bapak pendidikan Indonesia Ki 
Hajar Dewantara juga sudah siap 
dipamerkan. Bahkan, di museum itu, 
ada juga infografis yang menceritakan 
perjuangan Ki Hajar Dewantara 
dalam meperjuangkan pendidikan 
di Indonesia. “Lalu benda bersejarah 
lainnya seperti meja kelas yang ada 
lubang tintanya, papan tulis kaki, 
dan bangku. Kami juga mencoba 
merekonstruksikan tentang pendidikan 
propaganda Jepang,” imbuh dia.

Uniknya lagi, di museum itu 
akan ada peragaan suasana kelas 
tempo dulu. Bahkan, nanti juga akan 
menampilkan alat pendukungnya, 
seperti buku kurikulum SD–SMA, 
lampu teplok, lampu tromak, ublik, 
lilin, dan sarana papan tulis. “Termasuk 
properti gurunya, kita juga cari topi 
guru sampai sepeda guru zaman 
dahulu, kita juga carikan,” kata dia.

Antiek menambahkan, di 
museum Pendidikan itu nantinya 
akan ada kurikulum tahun 1970 an. 
Dimana dalam kurikulum itu, juga 
dibangunkan sebuah monument 
yang merupakan gambaran dari 
salah satu kurikulum yang digunakan 
untuk melatih membaca anak-anak. 
“Mengeja kata demi kata seperti 
ini Budi, Budi bermain bola. Dari ini 
Budi itu tadi maka kami buatkan juga 
monumen yang bisa dipakai untuk 
pembelajaran,” ungkap Antiek.

Selain itu, ada pula dokumen-
dokumen bersejarah lainnya seperti 
manuskrip kuno, lontar, huruf jawa, 
selebaran tulisan hiragana. “Semua itu 
Insyallah sudah siap. Kami juga ada 
rapot-rapot lama,” imbuhnya.

Antiek mengaku, semua 
benda-benda itu berhasil dikumpulkan 
dari berbagai pihak. Dari komunitas, 
lembaga lain dan Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan. Di samping itu, ia 
memastikan di tempat itu akan 
disediakan ruang interaktif bagi setiap 
pengunjung. “Setelah kami dapatkan 
barang itu lalu sudah dikurasi juga 
oleh kami. Saat ini posisinya disimpan 
untuk penyiapan penatan di museum. 
Jadi itu nanti kita bikin statis dan juga 
dinamis. Mereka bakal belajar menulis 
di zaman dulu dengan media yang 
berbeda,” kata dia.

Museum Olahraga
Sementara untuk 

pembangunan Museum Olahraga, 
sudah mendapatkan sumbangan 
raket dan kaos dari Minarti Timur 
dan Alan Budikusuma, sang legenda 
bulutangkis di Indonesia. Penyerahan 
raket dan kaos itu dilakukan di rumah 
dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap 
Malam, Senin (7/10/2019).  

Dalam membangun museum 
ini, Pemkot Surabaya memang banyak 
berkoordinasi dan meminta dukungan 
dari berbagai pihak, terutama 
para atlet berprestasi yang sempat 
mengharumkan nama Kota Surabaya 
di kancah internasional. Termasuk 
pula Henny Maspaitella sang legenda 
atletik, Jeane Taroreh sang legenda 
Karate, atlet panjat tebing Rahmad 
Adi Mulyono, atlet panjang tebing 
Amanda Narda Mutia.

Wali Kota Risma mengatakan 
barang-barang yang telah 
disumbangkan oleh para atlet itu akan 
diberikan tulisan penjelasannya. Ia 
mencontohkan seperti raket, nantinya 
raket itu akan diberi penjelasan 
tentang raket itu digunakan pada saat 
bertanding dimana dan kejuaraan 
apa. Bahkan, penjelasannya juga akan 
dilengkapi background pendidikan 
Minarti atau Alan. “Kami sekarang 
sedang buat tulisan-tulisannya, 

pendidikannya dimana, latihan seperti 
apa, juara dunia dimana saja? Ini 
penting supaya anak-anak punya 
gambaran tentang sosok Minarti ini,” 
kata dia.

Tujuan akhirnya, memang 
untuk anak-anak Surabaya supaya 
membangkitkan semangat dan 
menggugah semangat anak-anak 
untuk bisa berprestasi juga seperti 
senior-seniornya. Karenanya, 
ia mengaku terus mengebut 
pembangunan museum itu. “Insyallah 
akan dibuka November 2019 ini. 
Makanya kita ngebut, tapi insyallah 
bisa kita lakukan itu,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Risma, 
setiap anak itu memiliki bakat 
masing-masing. Apabila akademisnya 
biasa-biasa saja dan jadi orang 
biasa, dia tidak akan mengharumkan 
nama Surabaya. Berbeda jika anak-
anak ini terus mengasah bakatnya 
dalam bidang olahraga. Ia akan bisa 
membawa nama baik Indonesia dan 
bisa mengibarkan bendera merah 
putih di negara lain.

“Itu yang kami dorong terus 
supaya anak-anak bisa percaya diri 
bahwa dulu para senior-seniornya bisa 
mengibarkan bendera merah putih 
di negara lain. Saya juga ingin suatu 
saat nanti, anak-anak Surabaya bisa 
berprestasi seperti Minarti, Heny dan 
atlet berprestasi lainnya,” imbuhnya.

Kepala Bidang Bangunan 
Gedung, Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman Cipta Karya 
dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) 
Iman Krestian mengatakan nantinya 
konsep Museum Olahraga ini akan 
memadukan antara Gelora Pancasila 
dengan Lapangan Thor. Bahkan, 
di Museum Olahraga ini juga akan 
dilengkapi diorama supaya lebih 
interaktif dan menarik pengunjung. 
“Nanti juga akan diberi sentuhan 
digital supaya lebih menarik lagi, 
prosentasenya sekitar 50:50. Semoga 
segera terwujud,” pungkasnya.

Museum Olahraga
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Belajar dari 
H.O.S Tjokroaminoto,

Guru Pemimpin Besar Indonesia 
Ia bukan pahlawan biasa. 
Seorang guru politik yang 

melahirkan para tokoh-
tokoh besar dalam sejarah 

bangsa. Jejak sejarah 
dan pikiran besarnya 

diabadikan dengan 
pendirian museumnya di 

Surabaya.

Pemilik nama lengkap 
Raden Hadji Oemar Said 
Tjokroaminoto lahir di 
Ponorogo, Jawa Timur, 
16 Agustus 1882. Ia lebih 
dikenal dengan nama 

H.O.S Cokroaminoto, merupakan 
salah satu pemimpin organisasi 
pertama di Indonesia, yaitu Sarekat 
Islam (SI). Lewat tangan dingin pria 
yang gemar mengenakan blangkon 
ini, lahir tokoh dan pemimpin 
besar Indonesia. Mereka adalah 
Semaoen, Alimin, Muso, Soekarno, 
Kartosuwiryo, bahkan Tan 
Malaka pernah berguru padanya. 
Berangkat dari pemikirannya pula 
lahirlah berbagai macam ideologi 
bangsa Indonesia pada saat itu. 
Rumahnya sempat dijadikan rumah 
kos para pemimpin besar untuk 
menimbah ilmu padanya

Terletak di Jalan Peneleh VII 
Rumah sejarah yang kini telah resmi 
menjadi museum ini cukup ramai 
pengunjung apalagi ketika musim 
liburan. Suasana klasik jaman 
dahulu juga tidak dapat dihilangkan 
dari rumah ini sendiri. Ditambah 
dengan lagu-lagu perjuangan 
yang diputar melalui radio juga 
menambah nilai tersendiri. Museum 
yang sempat digunakan sebagai 
rumah dinas militer ini juga menjadi 
tempat kos para tokoh-tokoh 
nasional. Pada tahun 2004 tempat 
ini resmi dibuka menjadi rumah 
sejarah yang sistemnya masih 
dititipkan ke warga sekitar.

Yanuar, penjaga museum 
menceritakan bahwa tahun 90an 
rumah ini mulai dilakukan renovasi-
renovasi.
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“Setelah sempat dipinjam oleh 
polisi militer untuk dijadikan rumah 
dinas, sekitar tahun 90an rumah ini 
diambil alih kembali oleh pemkot dan 
mulai dikelola dengan merenovasi 
beberapa tempat termasuk halaman 
belakang yang kini sudah tidak ada,” 
katanya.

Kemudian setelah direnovasi 
Yanuar juga mengatakan bahwa 
selama dititipkan ke warga sekitar 
belum ada penjaga atau petugas yang 
menjaga rumah sejarah pada tahun 
2004.

“Ya selama dititpkan ke warga 
sekitar belum ada petugas yang jaga. 
Baru ada petugas yang jaga itu Bulan 
Februari 2016. Petugasnya dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata yang 
menjadi rumah ini dari hari selasa 
sampai minggu” jelasnya.

Pria berumur 25 tahun ini 
juga menyatakan bahwa ada dampak 
tersendiri dengan adanya museum 
ini yang dapat meningkatkan kualitas 
ekonomi masyarakat sekitar. Souvenir-
souvenir seperti gantungan kunci dan 
pernak-pernik lainnya menjadi mata 
pencaharian masyarakat sekitar. Hal itu 
terjadi sehubungan dengan Pemkot 
yang tidak memungut biaya apapun.

“Pemkot memang tidak 
memperbolehkan adanya tiket 
maupun jualan dalam bentuk apapun. 
Jadi warga sekitar berinisiatif untuk 
membuat pernak-pernik mulai dari 
gantungan kunci hingga baju. Dampak 
lain yang dirasakan warga juga berupa 
perbaikan rumah yang ada di depan-
depan ini dicat ulang oleh pemerintah 
kota. Kampungnya juga dibuat bagus 

dari bantuan pemkot,” tuturnya.

Pengunjung yang datang 
ke museum ini juga dari berbagai 
kalangan dan berbagai kota. Di 
waktu liburan seperti ini jumlah 
pengunjung dari luar kota cukup 
banyak yang datang. Lukman, salah 
satu pengunjung yang membawa 
keluarganya untuk berwisata ke 
museum ini menjelaskan bahwa 
alasannya kesini adalah karna ingin 
memeprkenalkan kepada anak-
anaknya tentang sejarah.

“Saya suka wisata sejarah dan 
juga ingin memperkenalkan kepada 
anak-anak soal sejarah. Apalagi 
kawasan Peneleh ini bisa dibilang 
kampung sejarah gitu,” katanya

Pria berumur 31 tahun itu 
juga mengatakan sudah mengetahui 
tempat ini sejak lama. Menurutnya 
tempat ini juga menarik karena 
merupakan sekolah bagi tokoh-tokoh 
nasional.

“Saya tahu tempat ini sudah 
lumayan lama sih. Tau tempat ini dari 
googling. Terus yang paling menarik 

dari tempat ini merupakan sekolah 
bagi tokoh-tokoh nasional untuk 
mempelajari politik.”

Berbeda dengan Leri, warga 
Surabaya yang tertarik mengunjungi 
tempat ini karena memang mengerti 
bagaimana cerita di balik rumah 
H.O.S Tjokroaminoto. Bagaimana 
tokoh-tokoh perintis kemerdekaan 
berkumpul menurutnya patut untuk 
diapresiasi.

“Saya suka wisata sejarah, saya 
juga pernah napak tilas ke sekolah-
sekolah Bung Karno dan kemudian ke 
sini. Menariknya di tempat ini, tokoh-
tokoh perintis kemerdekaan dengan 
berbeda ideologi yang mereka 
anut untuk bejalar. Nilai sejarah dan 
semangat perjuangan itu sangat patut 
untuk dilihat kembali,” katanya.

Baik Lukman maupun Leri, 
menegaskan hal yang sama. Bahwa 
wisata museum yang seperti ini 
dapat membawa Surabaya menjadi 
kota wisata sejarah. Mereka juga 
menuturkan banyaknya orang yang 
belum mengetahu tempat ini juga 
dapat dikurangi dengan program-
program dari pemerintah seperti 
bus untuk wisata sejarah dan bekerja 
sama dengan sekolah-sekolah 
untuk mengenalkan wisata sejarah 
ini kepada anak-anak serta orang 
tuanya. Dengan hal tersebut, dapat 
meningkatkan pengetahuan serta 
museum H.O.S Tjokromanoto ini 
dapat dikenal banyak orang baik dari 
dalam kota maupun luar kota.

Ruang  tengah museum HOS 
Tjokroaminoto
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Rumah Peristirahatan Terakhir 
Sang Komposer Lagu Kebangsaan 

Banyak orang yang tak 
mengetahui bahwa tokoh 
pergerakan kemerdekaan 

Indonesia yang 
menciptakan lagu Indonesia 

Raya meninggal dan 
dimakamkan di Surabaya. 
Wage Rudolf Soepratman 

menghembuskan nafas 
terakhirnya di Surabaya 

pada tahun 1938. 
Sepanjang hidupnya, ia 
seorang yang melawan 

penjajahan dengan biola 
kesayangannya.

W. R. Soepratman 
lahir hari Senin 
Wage, 9 Maret 
1903 di Jatinegara, 
Jakarta. Ia adalah 
anak dari seorang 

tentara KNIL (tentara kerajaan Hindia 
Belanda) Joemeno Kartodikromo 
dan ibunya bernama Siti Senen. Ia 
merupakan anak ketujuh dari sembilan 
bersaudara. Kemudian ia dibawa ke 
Makassar oleh kakaknya, Roekijem. 
Ia diasuh dan dibiayai sekolahnya 
oleh kakak iparnya, W. M. van Eldik 
(Sastromiharjo). Di sana ia mulai 
belajar memetik gitar dan menggesek 
biola, hingga pada akhirnya ia 
mendirikan sebuah band jazz Black 
and White yang dibina langsung oleh 
Eldik.

Rojil Nugroho Bayu Aji, 
Dosen Sejarah Universitas Negeri 
Surabaya mengatakan bahwa W.R. 
Soepratman bukan hanya seorang 
pelajar, namun ia juga adalah 
seorang aktivis pergerakan Indonesia 
yang mempunyai kemampuan 

untuk berkesenian. Kepiawaiannya 
memainkan biola membuatnya 
merasa bahwa melalui musik ia 
mampu berbuat sesuatu untuk 
negaranya. 

“Dalam kondisi yang serba 
susah pada saat itu, ia masih 
mampu memberikan karya pada 
negaranya melalui seni musik, ia 
ciptakan berbagai lagu yang mampu 
menggelorakan semangat salah 
satunya adalah lagu kebangsaan kita 
saat ini, Indonesia Raya,” terang Rojil.

Rojil menjelaskan bahwa 
pada Kongres Pemuda-Pemuda 
Indonesia ke-II W. R. Soepratman 
meminta izin kepada Ketua Kongres 
Soegondo Djojopoespito untuk 
memperdengarkan lagu karyanya, 
Indonesia Raya. Soegondo khawatir 
akan pembubaran acara karena 
liriknya terlampau provokatif untuk 
masa itu, sehingga ia menyetujuinya 
untuk dinyanyikan saat kongres 
ditutup. 

Museum WR Soepratman
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“W. R. Soepratman 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dengan diiringi biolanya, dan semua 
pemuda-pemuda yang ada di sana 
terkesima dengan lagu tersebut, 
kemudian mereka berdiri dan 
mengacungkan tangan mereka ke 
atas, semangat mereka ikut terbakar 
mendengar lagu Indonesia Raya,” 
tuturnya.

Dalam lagu tersebut dituliskan 
“Indones, Indones, Merdeka, Merdeka” 
sehingga sejak itu ia mulai dikejar-
kejar oleh polisi Hindia Belanda. Tak 
hanya lagu Indonesia Raya, ia juga 
menciptakan banyak lagu perjuangan 
seperti Bendera Kita Merah Putih, 
Bangunlah Hai Kawan, dan Raden 
Ajeng Kartini karena ia sangat 
mengagumi perjuangan dari Kartini.

W. R Soepratman juga 
merupakan seorang jurnalis. Di tahun 
1924 ia ke Surabaya kemudian pergi 
ke Bandung dan menjadi seorang 
wartawan surat kabar Kaoem Moeda. 
Dua tahun kemudian ia pindah 
menjadi wartawan di surat kabar 
Sin Po. Dari sinilah ia mulai rajin 
mengunjungi rapat-rapat pergerakan 
nasional.

“Ia merupakan seorang 
jurnalis yang kritis dan tajam, ia 
sering mengangkat permasalahan 
sosial pada saat itu, beberapa karya 
tulisannya akhirnya disita oleh polisi 
Hindia Belanda seperti buku Perawan 
Desa,” ungkap Rojil. 

Sejak tahun 1930-1937, W. R. 
Soepratman selalu berpindah-pindah 
tempat karena terus diburu oleh polisi 
Hindia Belanda. Hingga akhirnya 
ia dibawa saudaranya ke Surabaya 
dalam keadaan sakit. Dengan kondisi 
fisik yang semakin sakit-sakitan, W. 
R. Soepratman tetap bersikeras 
untuk memimpin pandu-pandu 
KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) 
menyiarkan lagu Matahari Terbit di 
radio NIROM yang bertempat di 
Jalan Embong Malang Surabaya. Saat 
itu juga ia ditangkap dan ditahan di 
penjara Kalisosok. 

Karena kondisi kesehatan 
tubuhnya yang semakin menurun 
akhirnya ia dibawa pulang ke 
rumahnya di Jalan Mangga 21 
Surabaya. Ia menghembuskan nafas 
terakhir di rumahnya pada tanggal 
17 Agustus 1938 dan dimakamkan 
di pemakaman umum Kapas utara 
jalan Kenjeran Surabaya. Namun 
pada tahun 1953, makan W. R. 
Soepratman dipindahkan ke Tambak 
Segaran Wetan selatan jalan Kenjeran 
untuk pemuliaan akan jasanya bagi 
Indonesia dan setiap orang dapat 
berziarah di hari apapun. Hasil lagu 
mahakaryanya Indonesia Raya kini 
dijadikan sebagai lagu kebangsaan 
Republik Indonesia yang selalu 
dikumandangkan disetiap upacara 
dan kegiatan kegiatan skala nasional 
maupun internasional.

Patung dan Replika 
Biola Kesayangan

Saat ini rumah tempat tinggal 
W. R. Soepratman yang berada di 
Jalan Mangga no. 21 telah dijadikan 
sebagai cagar budaya Kota Surabaya. 
Setiap orang dapat mengunjungi 
rumah tersebut setiap hari mulai 
pukul 07.00-17.00 WIB. Di sana warga 
kota dapat belajar tentang nilai-nilai 
perjuangan dan kepahlawanan melalui 
cerita dan foto-fotonya. Di dalam 
rumah tersebut juga terdapat replika 
biola kesayangan W. R. Soepratman 
dan di halaman depan rumahnya 
terdapat patung dirinya.

Museum W. R. Supratman di 
Surabaya diresmikan tepat di Hari 
Pahlawan 10 November 2018 lalu. 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
meresmikan langsung. Dalam 
peresmian turut hadir perwakilan 
dari keluarga W. R. Soepratman yang 
datang langsung dari Purworejo, 
Jateng. Dalam kesempatan itu Risma 
mengatakan tujuan dibangunnya 
museum itu adalah sebagai tanda 
apresiasi bagi para pahlawan yang 
pernah mewarnai sejarah perjuangan 
bangsa di Surabaya.

“Dan tentunya sebagai 
pengingat dan pembelajaran bagi 
generasi sekarang agar tahu dan 
menghargai jasa para pahlawan,” kata 
Risma.

Menurut Risma pembangunan 
museum W. R. Soepratman telah 
memakan waktu selama 4 tahun 
terakhir. Mulai dari membuat literasi 
dan data mengenai W. R. Soepratman. 
Untuk koleksi museum, Risma 
mengatakan akan terus menambah 
berbagai barang yang berkaitan 
dan punya nilai histori dengan W. R. 
Soepratman.

“Saat ini lebih pada foto 
memoribilia foto sumbangan 
dari keluarga. Tapi nanti kita akan 
tambahkan dengan berbagai karya 
musik ciptaannya,” lanjut Risma. (*)

Foto-foto masa lalu di 
Museum WR Soepratman

Bagian depan rumah W. R. 
Soepratman
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Mengagumi Nama Besar dan 
Perjalanan Hidup Dr. Soetomo
Namanya sangat tenar di Surabaya, bahkan Jawa Timur, sebagai rumah sakit 
terbesar di Indonesia timur. Kini warga Surabaya dan sekitarnya dapat mengikuti 
jalan perjuangan Pahlawan Nasional ini di Museum Dr Soetomo.  

Sebutan Kota Pahlawan 
yang disematkan pada 
Surabaya tentu tidak tanpa 
alasan. Kota Surabaya 
penuh dengan tempat-
tempat dan barang-barang 

yang menjadi saksi bisu perjuangan 
rakyat Indonesia dalam merebut dan 
mempertahankan kemerdekaan. 
Banyak pahlawan nasional yang 
mendedikasikan hidupnya demi 
hal tersebut di Surabaya. Salah 
satunya adalah Dr. Soetomo. Kini 
telah didirikan museum Dr. Soetomo, 
dimana  warga dapat melihat kilas 
balik kehidupan Dr. Soetomo.

Dr. Soetomo lahir di 
Lohceret, Nganjuk, pada 30 Juli 
1888. Ia menuntut ilmu di NIAS (kini 
berubah menjadi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga). Dr. Soetomo 
terkenal sebagai seorang mahasiswa 

yang peduli dengan masalah-masalah 
sosial, budaya dan pendidikan. Ketika 
Wahidin Soedirohusodo berkeliling 
Pulau Jawa pada 1906-1907, Wahidin 
menawarkan gagasan-gagasan untuk 
menyatukan para priyayi di Jawa 
untuk memberikan sesuatu bagi anak 
negerinya. Dr. Soetomo menangkap 
gagasan tersebut yang mana 
kemudian pada 20 Mei 1908 berdirilah 
Budi Utomo yang didirikan bersama 
Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. 
Dari sinilah perjuangan kemerdekaan 
Indonesia melalui organisasi dimulai. 

Dr. Soetomo merasa demi 
menuju Indonesia yang merdeka, 
maka rakyat Indonesia harus 
berpendidikan pula. Dari sinilah 
kemudian Dr. Soetomo membentuk 
program studiefonds, yang mana 
dapat membantu anak-anak muda 
yang pandai atau memiliki potensi 

namun memiliki kesulitan keuangan 
dalam mengenyam Pendidikan 
atau beasiswa. Dr. Soetomo juga 
berperan aktif menjadi seorang guru. 
Ia seringkali memberikan pendidikan 
gratis bagi masyarakat-masyarakat 
sekitarnya yang kekurangan. 

“Dr. Soetomo merasa melalui 
pendidikan inilah, nantinya bisa jadi 
bekal bagi bangsa Indonesia untuk 
mengatur kehidupannya sendiri dan 
untuk membangun bangsanya,” ujar R. 
N. Bayu Aji, Dosen Pendidikan Sejarah 
Universitas Negeri Surabaya. 

Selain di bidang pendidikan, 
Dr. Soetomo juga memberikan 
pelayanan kesehatan melalui 
dunia kedokteran sesuai bidang 
keilmuannya. Nama Dr. Soetomo 
kini banyak kita lihat tersemat di 
berbagai tempat, mulai dari rumah 
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sakit, institusi pendidikan dan nama 
jalan. Rumah sakit dan institusi 
pendidikan ini sendiri bukanlah 
didirikan oleh Dr. Soetomo, melainkan 
namanya digunakan sebagai bentuk 
apresiasi jasa Dr. Soetomo di bidang 
kesehatan (terutama kedokteran) dan 
pendidikan.  

Dr. Soetomo tutup usia pada 
30 Mei 1938 di Surabaya. Ia meninggal 
sebelum merasakan kemerdekaan 
Indonesia itu sendiri. Ia dimakamkan 
di Gedung Nasional Indonesia 
(GNI) yang kini merangkap sebagai 
Museum Dr. Soetomo. GNI sendiri 
berdiri dicetuskan oleh Dr. Soetomo 
sebagai tempat bagi warga Surabaya 
yang membutuhkan tempat untuk 
berdiskusi.

Museum Dr. Soetomo 
diresmikan pada 29 November 
2017 oleh Wali Kota Surabaya, 
Tri Rismaharini. Peresmian ini 
berbarengan dengan peresmian 
dua museum pahlawan lain, yaitu 
museum W.R. Soepratman dan 
H.O.S. Cokroaminoto.  Museum ini 
diresmikan demi menjaga kelestarian 
dari gedung bersejarah. 

Sama seperti halnya rumah 
HOS Cokroaminoto yang dulu 
sempat menjadi sarana menimba 
ilmu Soekarno, Gedung Nasional 
Indonesia dulu juga digunakan untuk 
berbagai macam kegiatan penting. 
Sejatinya, GNI dibangun untuk 
dijadikan gedung pertemuan. Mulai 
dari rapat, pertunjukkan kesenian 
dan lain-lain berpusat di GNI. Tak 
hanya itu, GNI juga pernah digunakan 
sebagai salah satu tempat berkumpul 
arek-arek Suroboyo dalam memetakan 
pergerakan, salah satunya untuk 
persitiwa 10 November. 

“Bukan hanya itu. KNI (Komite 
Nasional Indonesia) yang merupakan 
cikal bakal DPR-MPR dibentuk di GNI 
ini. BKR (Barisan Keamanan Rakyat) 
yang kemudian menjadi TNI juga 
dibentuk disini,” ujar Bagus, sang 
pemandu museum. 

Menilik pentingnya 
keberadaan Gedung Nasional 
Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya 
lantas menambahkan museum, 

yang dapat membantu melestarikan 
keberadaan gedung sekaligus 
mengenang Dr. Soetomo. Terlebih 
lagi, gedung tersebut memang pada 
awalnya digagas oleh Dr. Soetomo 
sendiri. 

Museum ini terbagi menjadi 
tiga bagian, yaitu pendopo Gedung 
Nasional Indonesia, makam Dr. 
Soetomo dan museum itu sendiri. 
Berbagai macam foto-foto dan 
barang peninggalan sejarah dapat 
ditemukan di museum ini. Foto-foto 
mulai dari pembangunan Gedung 
Nasional Indonesia, pembentukan 
berbagai organisasi yang penting 
bagi sejarah Indonesia (salah satunya 
Budi Utomo) dan sebagainya dapat 
anda temui di pendopo Gedung 
Nasional Indonesia. Berjalan sedikit 
ke belakang, terdapat makam 
Dr. Soetomo. Berjalan ke kiri dari 
pintu masuk, akan disambut rumah 
dengan bentuk bangunan lawas yang 
dulunya digunakan sebagai gedung 
pertemuan GNI, yang sudah diubah 
menjadi sebuah museum.  Tiga bagian 
museum ini tidak kalah pentingnya 
antara satu sama lain.

Di dalam gedung museum 
sendiri, anda dapat menikmati 
perjalanan hidup Dr. Soetomo. Foto-
foto hingga barang peninggalan 
yang digunakan semasa hidup dapat 
ditemukan di sini.  

“Kita ada lengkap mulai dari 
perjalanan beliau lahir, sampai beliau 
meninggal. Tidak hanya itu, kita juga 
punya semacam reka atau replika 
ruang kerja beliau saat bekerja di 
rumah sakit,” tambah Bagus. 

Reka ulang ruangan tersebut 
dapat ditemui di lantai 2. Foto 
Dr. Soetomo di ruang kerjanya 
merupakan sumber dari perekaan 
ulang, sehingga hasilnya hampir sama 
persis dengan yang asli. Bahkan, dapat 
menemukan beberapa alat yang 
dulunya memang digunakan oleh Dr. 
Soetomo saat bekerja, seperti kursi 
pasien dan alat-alat kedokteran. Bagus 
juga menambahkan, bahwa pihak 
museum masih akan terus menambah 
koleksi. Masih banyak sekali koleksi-
koleksi dari arsip yang dapat dipajang 
dengan manis agar dapat dinikmati 
oleh seluruh masyarakat Surabaya. 
Dalam waktu dekat ini, pihaknya 
akan menambahkan lemari milik Dr. 
Soetomo ke dalam museum.

Kisah museum yang tidak 
singkat tersebut dapat dinikmati 
langsung di Museum Dr. Soetomo 
yang terletak di Jl. Bubutan no. 85-87. 
Dengan jam operasi 08.00 – 16.00 WIB 
dan buka setiap hari. Warga dapat 
memasuki museum ini tanpa dipungut 
biaya sepeser pun. Museum ini dapat 
menjadi alternatif wisata sekaligus 
memperluas pengetahuan tentang 
sejarah Surabaya dan Dr. Soetomo 
(ANA)

Foto-foto masa lalu di 
Museum dr Soetomo

Galeri foto di Museum Dr. 
Soetomo
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Inovasi Digital Ikon 
Nomor Satu

Kompleks Monumen Tugu 
Pahlawan dan Museum 10 

November selama ini menjadi 
ikon nomor satu Surabaya 

sebagai Kota Pahlawan. Untuk 
menjaga predikat itu sekaligus 

tetap menarik di era digital, 
pengelola terus mengupayakan 

inovasi.

Tugu Pahlawan ini terletak 
di pusat Kota di Jalan 
Pahlawan Surabaya 
berseberangan dengan 
Kantor Gubernur Jawa 
Timur. Menjulang setinggi 

41,15 meter berbentuk lingga atau 
paku terbalik. Tinggi, ruas, dan 
lengkungan-lengkungan mengandung 
makna tanggal 10, bulan 11 tahun 
1945. Suatu tanggal bersejarah bagi 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. 
Tugu yang diresmikan Presiden 
Soekarno pada 10 November 1952 
ini dibangun untuk memperingati 
peristiwa 10 November 1945 di 
Surabaya, saat  arek-arek Suroboyo 
berjuang melawan pasukan sekutu 
bersama Belanda yang hendak 
menjajah kembali Indonesia.

Di dalam kompleks Tugu 
terdapat, museum perjuangan 10 
November didirikan sebagai bentuk 
kenangan  atas keberanian arek-
arek Suroboyo pada pertempuran 
heroik  tanggal 10 November 1945. 

Museum yang diresmikan pada tahun 
2000. Di dalamnya terdapat benda 
peninggalan seperti milik Bung Tomo, 
ikon pahlawan dari Surabaya serta 
rekaman asli pidato Bung Tomo yang 
berapi-api membangkitkan  gelora 
dan hasrat rakyat. Ada pula, beberapa 
diorama statis menggambarkan  aksi 
kepahlawanan arek-arek Suroboyo 
yang hanya dengan menggunakan 
bambu runcing dan senapan 
rampasan mampu melawan sekutu 
dapat dinikmati di lantai 2 museum.

Sejalan dengan semangat 
terus mengembangkan wisata 
sejarah di Surabaya, Tugu Pahlawan 
terus berbenah. Yang terakhir ialah 
pemasangan hologram di Museum 
10 November. Rusdi Ismet, Kepala 
UPTD Tugu Pahlawan, Museum, Balai 
Pemuda dan THR Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar)  Kota 
Surabaya, mengatakan, bahwa 
pemasangan hologram sebagai 
inovasi dan pengembangan museum. 
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Teknologi ini mulai dipasang 
di Museum 10 November, akhir 
September 2019. Tujuannya untuk 
menarik pengunjung datang. 

“Selama ini ada stigma, saat ke 
museum pengunjung hanya datang, 
lihat koleksi kemudian pulang. Dengan 
adanya Hologram, bisa menjadi 
media interaktif bagi pengunjung 
untuk bertanya kepada pemandunya,” 
terangnya 

Penyajian hologram, selain 
visual isinya tiga dimensi, juga ada 
sumber suara yang menarasikan 
cerita. Di Museum 10 November, 
hologram menceritakan tentang 
pembangunan Monumen 10 
November.

 “Siapa yang membangun 
Tugu Pahlawan, kenapa di dalamnya 
ada tingkatan 11, serta mengapa 
dibangun dengan konsep paku 
terbalik,” urai Rusdi

Pemasangan hologram 
ini merupakan salah satu bentuk 
nyata upaya Pemerintah Kota 
Surabaya dalam era digital 
dengan menerapkannya pada 
Museum 10 November ini. Rusdi 
menilai, pemasangan hologram di 
museum 10 November pertama 
kalinya di Indonesia. Nantinya, ia 
menginginkan, konten yang ada 
di hologram bercerita banyak hal 
tentangperjuangan.

“Ke depan sesuai arahan Bu 
Walikota, teknologi digital akan terus 
dikembangkan di museum-museum 
yang ada di kota Surabaya,” katanya.

 Selain teknologi berupa 
hologram, museum ini juga 
diharapkan dapat menerapkan 
teknologi Augmented Reality. 
Tehnologi ini telahditerapkan di 
Museum Fosil, Jerman.

“Dengan teknologi yang 
diterapkan pada perangkat mobile 
berbasis android ini, ketika kamera 
HP diarahkan ke zona fosil, maka 
akan kelihatan hidup. Dengan cara ini, 
diharapkan bisa menarik pengunjung 
datang,” jelas Rusdi.

Semua pengembangan 
berbasis teknologi diakuinya untuk 
menarik minat pengunjung untuk 
datang ke museum.

“Sebulan, sekitar 30 ribu orang 
yang berkunjung kesini (museum), 
paling ramai di hari Sabtu dan 
Minggu. Selain wisatawan domestik, 
sejumlah wisatawan manca negara 
juga kerap berkunjung, seperti 
dari Jepang, Korea, dan Belanda,” 
paparnya.

Kunjungan wisatawan ke 
museum meningkat terutama 
menjelang Peringatan Hari Pahlawan. 
Pengunjung yang berstatuspelajar 
gratis masuk museum, sedangkan 
untuk pengunjung umum tiket 
masuknya hanya lima ribu rupiah. 
Pengelola museum pun berencana 
mendirikan photobooth multimedia 
di dalam museum, untuk menarik 
kunjungan para wisatawan.

“Selain mempercantik 
taman yang ada di sekitar museum, 
juga akan ada photo booth multi 
media. Sekarang sedang membuat 
desainnya,” jelasnya.

Tugu Pahlawan memang cukup 
menarik minat pengunjung. Hervina, 
salah satu pengunjung yang ditemui 
Gapura menyebut ingin memperoleh 
informasi terkait bagaimana 
perjuangan para pahlawan.

“Tiga tahun di Surabaya 
sebagai perantau rasanya belum 
afdol kalau tidak berkunjung ke sini. 
Memahami isinya pun juga nggak 
cukup sekali dua kali kesini,” jelas 
mahasiswa asal Kediri ini.

Khusnul Rosidah, pengunjung 
lain, juga mengatakan bahwa museum 
ini sangat membantu baginya 
menjelaskan kepada anaknya. Selain 
itu monumen tugu pahlawan yang 
ada di luar museum juga memiliki arti 
tersendiri.

“Megahnya tugu pahlawan 
ini buat kita sadar diri. Dibalik 
kemegahannya banyak cerita yang 
tersimpan. Banyak hal yang harus 
diketahui oleh generasi muda. 
Bukan cuma soal perlawanannya, 
peperangannya, tapi soal bagaimana 
kekompakan dan tekad untuk 
merdeka dari apapun yang menjajah,” 
tutupnya. (Alf )

Patung perjuangan 
masyarakat Surabaya 19
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Ruang Bersantai Warga, 
Penanda Penting Sejarah Bangsa
Taman di lokasi bersejarah 

ini terus dibenahi agar 
tak hanya menjadi area 

pembelajaran sejarah tetapi 
juga primadona warga 

untuk bersantai sejenak. 

Akhir tahun 2012, 
sekitar tujuh tahun 
lalu, Pemerintah Kota 
meresmikan Taman 
Jayengrono sebagai 
pengingat bagi generasi 

muda akan jasa-jasa para pejuang. 
Bertempat di depan gedung Jembatan 
Merah Plaza (JMP), Taman Jayengrono 
dianggap dapat merefleksikan 
perjuang kemerdekaan pada masa 
itu. Di samping itu, kawasan Jembatan 
Merah merupakan salah satu lokasi 
pertempuran yang dahsyat. Kawasan 
tersebut menjadi saksi bisu gugurnya 
ribuan pejuang demi melawan 
penjajah.

Taman Sejarah ini dulunya 
bernama Willemsplein yang diambil 
dari nama Willem, seorang Raja 
Belanda. Lokasi ini juga menjadi saksi 
sejarah bentrokan antara Arek-Arek 
Suroboyo dengan pasukan Inggris 
yang berujung pada tewasnya 

seorang jenderal Inggris yang 
bernama Brigadir Jenderal A.W.S 
Mallaby. Sebelum berganti nama 
menjadi Taman Sejarah, taman ini 
bernama Taman Jayengrono diambil 
dari nama Adipati Jayengrono, adipati 
pertama di Surabaya. Taman seluas 
5.300 m2 ini dikelilingi oleh bangunan-
bangunan bergaya Belanda yang 
sudah ada sejak jaman penjajahan. 
Diantaranya adalah Jembatan Merah, 
Gedung Cerutu, Gedung Internatio, 
Gedung Garuda, dan bangunan 
bergaya Belanda lainnya. 

Taman ini juga menjadi saksi 
perjuangan melawan penjajah dalam 
peristiwa 10 November 1945. Untuk 
itu ada satu bagian bagian dipasang 
kelompok tonggak bambu runcing 
yang ditempatkan di 3 area berbeda. 
Masing-masing berjumlah 10 buah, 11 
buah dan 45 buah. Bilangan tersebut 
merepresentasi tanggal 10 November 
1945.

Semakin Nyaman di Taman Sejarah
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Wahana Rekreasi 
Primadona

Sebagai bagian strategi 
merevitalisasi kawasan bersejarah, 
Pemerintah Kota Terus membenahi 
taman ini. Salah satunya, untuk 
menambahkan keindahan saat malam 
hari,  Pemkot menambahkan hiasan 
lampu berbentuk lorong serta lampu 
dengan bentuk bambu runcing warna 
warni yang berjajar. Ini membuat 
Taman sejarah menjadi lokasi yang 
lengkap, tempat berteduh dan 
bersantai di siang hari, malam hari 
pun bertabur lampu hias. 

Banyaknya ornamen 
pembelajaran sejarah diakui oleh 
Sutiyono, salah satu pengunjung. Ia 
tampak cukup kagum dengan Spot 
Mallaby, yang mengingatkannya pada 
peristiwa pertempuran 10 November. 
Pada spot tersebut terdapat pola 
lantai yang tidak beraturan yang 
mengesankan terjadinya sebuah 
ledakan bom yang menewaskan 
Brigjend Mallaby. 

“Bagus banget sih ini untuk 
wisata sejarah buat anak-anak jadi 
tau sejarah kota kelahirannya itu 
gimana, juga bisa buat santai-santai 
di sore hari sama keluarga disini,” kata 
Sutiyono.

Respon senada datang 
dari Peny, seorang pengunjung 
dari Gresik. Ia terpukau dengan 
relief¬-relief di dinding taman yang 
menggambarkan bagaimana peristiwa 
pertemuran terjadi. Tak hanya terpikat, 
ia pun merasa terbantu dengan 
adanya relief-relief itu karena dapat 
memperoleh berbagai informasi 
mengenai sejarah 10 November 1945. 

“Saya jadi teringat dulu 
pelajaran sejarah waktu SMP, ternyata 
begini cerita runtutnya setelah 
mengamati gambar-gambar di 
dinding taman ini,” ujar Peny. 

Selain terdapat fasilitas 
yang bernuansa historis di Taman 
Sejarah ini juga terdapat fasilitas khas 
taman kota yang menyamankan 
pengunjung. Seperti refleksi seperti 
pijat kaki, banyak pengunjung yang 

memnfaatkan fasilitas tersebut 
baik dari kalangan muda hingga 
lansi seperti Tarsim yang sering 
mengunjungi taman untuk menginjak-
nginjak batu untuk refleksi otot kaki.

“Ya kadang seminggu 4 kali 
main kesini pagi-pagi buat refleksi otot 
kaki nginjak-nginjak batu gini, sangat 
bermanfaat buat kesehatan saya 
tentunya,” katanya penuh semangat.

Tak lupa, seperti semua taman-
taman yang ada di Surabaya Taman 
Sejarah atau Taman Jayengrono 
ini sangat cocok dan ramah untuk 
anak-anak bermain. Nurul, terlihat 
mengamati kegembiraan anaknya 
bermain bersama yang lain di kolam 
pasir pantai. Bagian ini memang 
menjadi titik favorit bagi anak. 

“Anak-anak bisa bermain dan 
saling berinteraksi dengan teman-
teman barunya disitu, saling tukar 
mainan gitu. Jadi ya bermanfaat lah 
buat orang tua yang mau mengajak 
anaknya bermain santai di sini apalagi 
capek habis belanja di Jembatan 
Merah Plaza,” ujar Nurul.

Jembatan Merah yang ikonik
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Tantangan dan Harapan 
dalam Mengelola Cagar Budaya

Surabaya telah berusia 726 tahun lamanya. Cukup 
tua untuk melintasi era kerajaan, penjajahan hingga 

kemerdekaan. Beragam artefak yang menjadi bukti garis 
waktu peradaban ditemukan dan dilestarikan agar tidak 

tergerus zaman. Atas amanat undang-undang, Pemerintah 
Kota Surabaya dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota 

Surabaya berjibaku menggali, menetapkan, hingga 
melindungi artefak bersejarah tersebut.

Hingga tahun 2015, 
sebanyak 251 bangunan 
dan 22 kawasan di 
Surabaya ditetapkan 
sebagai cagar budaya. 
Sebagian dimiliki oleh 

pemerintah, sebagian juga dimiliki 
oleh swasta dan perorangan. Hingga 
kini, upaya mencari artefak bersejarah 
di Surabaya masih terus dilakukan. 
Sehingga, jumlah cagar budaya di 
atas masih akan terus bertambah 
seiring berjalannya waktu. Meski 
demikian, tak jarang upaya mencari 
artefak bersejarah tersebut mengalami 
berbagai tantangan.

Anggota Tim Ahli Cagar 
Budaya Kota Surabaya, Purnawan 
Basundoro, menjelaskan tantangan 
pertama yang dihadapi pemkot dan 
TACB adalah keterbatasan data. Tidak 
semua bangunan tua di Kota Surabaya 
memiliki data valid yang mudah 
didapatkan. Tak jarang mereka harus 
menggali data dari masyarakat, arsip 
nasional, hingga arsip media Belanda 
tempo dulu untuk mengulik kisah 
tentang berbagai kawasan di Kota 
Surabaya.
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“Selain data dari pemilik 
bangunan, kita juga cari di arsip kota 
hingga nasional. Selain itu, ada arsip-
arsip online dari Belanda yang berisi 
koran-koran lama, itu juga sangat 
membantu kita untuk merekonstruksi 
sejarah yang ada di Kota Surabaya. 
Kita juga mengidentifikasi dari gaya 
arsitektur bangunan tersebut. Pada 
intinya kita gunakan prinsip kehati-
hatian dalam menetapkan cerita dari 
sebuah bangunan cagar budaya. 
Karena itu datanya harus valid,” jelas 
Purnawan.

Usai ditetapkan, dilakukan pula 
upaya pelestarian dengan beberapa 
cara. Diantaranya penyelamatan, 
pengamanan, pemeliharaan serta 
pemugaran. Hal ini dilakukan sebab 
bangunan cagar budaya rentan rusak 
karena merupakan bangunan tua. 
Selama ini, upaya pelestarian berjalan 
lancar. Beberapa diantaranya bahkan 
difungsikan sebagai museum dan 
kawasan pariwisata. Namun bukan 
berarti tidak ada tantangan pada 
proses ini. 

Tantangan pelestarian 
terhadap bangunan cagar budaya 
kerap terjadi khususnya pada 
bangunan yang dimiliki swasta dan 
perorangan. Meski undang-undang 
telah melarang pemilik bangunan 
cagar budaya untuk mengubah 
bentuk dan keaslian, tetap saja hak 
penguasaan berada pada tangan 
pemilik. APBD Kota Surabayapun 
tidak diperkenankan mengintervensi 
pemeliharaan bangunan tersebut. 
Untuk itu, pemkot kerap 

mencarikan dana CSR dari berbagai 
perusahaan untuk membantu pemilik 
memelihara bangunan cagar budaya 
tersebut.

“Berbagai kebijakan juga telah 
diterapkan untuk mendorong pemilik 
bangunan berkenan memelihara 
bangunan cagar budaya miliknya. 
Mulai dari mempromosikan sebagai 
kawasan pariwisata hingga memberi 
potongan pajak bumi dan bangunan 
sebesar 50%. Harapannya, potongan 
PBB tersebut bisa digunakan untuk 
upaya pemeliharaan bangunan,” ujar 
Purnawan.

Meski demikian, pernah 
Pemkot Surabaya dan TACB 
kecolongan saat ada bangunan 
cagar budaya dirobohkan pemiliknya. 
Seperti yang terjadi pada rumah 
radio Bung Tomo tiga tahun lalu. 
Belajar dari kejadian itu, pemkot 
terus menjalin komunikasi intensif 
dengan para pemilik bangunan 
cagar budaya. Tujuannya selain untuk 
memantau kelestarian bangunan, 
juga memberikan edukasi secara terus 
menerus pada pemilik agar turut serta 
menjaga kelestarian bangunannya.

“Susahnya, tak jarang ketika 
bangunan berpindah tangan pada 
pewarisnya, pewaris tidak memiliki 
semangat yang sama seperti orang 
tuanya untuk menjaga 

kelestarian 

bangunan cagar budaya miliknya. 
Untuk itu, secara berkala kita adakan 
forum komunikasi dengan para 
pemilik bangunan cagar budaya,” tutur 
Purnawan.

Meski banyak tantangan yang 
dihadapi, Tim Ahli Cagar Budaya tetap 
optimis dapat menjaga kelestarian 
bangunan dan kawasan cagar 
budaya di Surabaya. Hal tersebut 
dikarenakan semangat dan kepedulian 
warga Kota Surabaya sangat tinggi 
terhadap kelestarian cagar budaya. 
Hal itu bisa dilihat dari banyaknya 
komunitas pecinta sejarah yang ikut 
berperan aktif membantu pemkot dan 
TACB dalam mengidentifikasi serta 
memantau kelestarian cagar budaya.

“Masyarakat sangat peduli. 
Banyak komunitas yang ikut 
membantu kita. Bahkan seringkali 
masyarakatlah yang pertama kali 
memberikan informasi update bila ada 
seseorang merusak atau mengubah 
bangunan bersejarah,” tutur Purnawan.

Semangat dan kepedulian 
yang begitu tinggi dari masyarakat 
membawa harapan besar ditengah 
berbagai tantangan dalam 
melestarikan cagar budaya. Meski 
peradaban bisa saja terus berubah, 
tapi bila semangat dan kepedulian 
masyarakat tetap tinggi terhadap 
kelestarian cagar budaya, maka 
sejarah peradaban tidak akan pernah 
tergerus zaman. (aff)

Geduang Siola

23
NOVEMBER

- 2019 -



KATA
MEREKA !
Tentang Arti Kepahlawanan 
Hari ini

Siswari
(Pegiat KIM Semanggi)

Nadia Annastasia Ningrum 
(Mahasiswi)

Werdhi Yudhistira
(Karyawan)

Penyebaran informasi 
perlu adanya kebenaran. 

Mereka yang menyebarkan 
kebenaran adalah pahlawan 
bagi masyarakat. Meluruskan 

apa yang salah, itu adalah 
sebuah perjuangan.

Arti kepahlawanan saat ini 
adalah segala sesuatu yang 
bisa membuat orang lain 
bangkit dari keterpurukan. 
Dan tak lupa saling tolong 

menolong

Kepahlawanan hari ini bukan 
soal sekedar berkorban. 
Apapun yang dilakukan 

sesorang dan memberikan 
dampak bagi sekitarnya 

baik dampak kecil hingga 
dampak besar, itu adalah 

definisi kepahlawanan hari ini 
menurut saya. 
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Yuniati
(Ibu Rumah Tangga)

Andy Fachruddin 
(Stand Up Comedy)

Hero Ilmi Alief 
(Mahasiswa)

Taufiq Shabri 
(Aktivis)

Jangan dikira kami yang di 
rumah bukan pahlawan. Saya 
dan kaum ibu rumah tangga 

lainnya adalah pahlawan. 
Pahlawan bagi anak kami, bagi 
suami dan keluarga kami. Kami 
menjadi pahlawan bagi masa 
depan anak kami agar tidak 

menyesatkan anak-anak kami. 

Menurut saya, semua orang 
yang berjuang dalam hal 
apapun adalah pahlawan. 

Apapun yang mereka 
perjuangkan, tanpa pandang 

bulu. Saya sebut mereka 
pahlawan.

Kepahlawanan itu soal 
membenarkan apa 

yang salah tanpa harus 
menyalahkan. Karena 

saat ini banyak yang ingin 
membenarkan sesuatu, 

namun dengan cara yang 
salah. 

Mereka yang masih peduli 
dengan keadaan sosial. 

Masih melihat kanan dan 
kiri. Tidak melupakan siapa 
yang ada diatas, dibawah, 
di depan dan di belakang 
mereka. Mereka-mereka 

yang begitu adalah mereka 
yang ingin kesejahteraan di 

masyarakat terwujud.
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Memastikan Mereka Tetap 

Berjaya di Samudera
Dengan garis pantai yang 
panjang, Surabaya punya 

nelayan-nelayan yang 
beraktivitas di Selat Madura. 
Pemerintah Kota  Surabaya 

menugaskan beberapa 
OPD untuk bersama 

mendampingi nelayan akan 
tetap produktif.

Dengan luas daratan 
wilayah sebesar 33,048 
Ha, Surabaya memiliki 
garis pantai sepanjang 
47,4 Km dan Luas 
wilayah laut yang masuk 

dalam wilayah administrasi sebesar 
19.039 Ha. Kondisi kota yang berada 
di pesisir membuat Surabaya kaya 
akan sumber daya laut sehingga 
wajar cukup banyak warganya yang 
bermata pencaharian sebagai nelayan. 
Perkampungan nelayan pun tersebar 
mulai dari timur hingga barat pesisir 
Kota Pahlawan ini. 

Menjadi nelayan di Surabaya 
kini semakin mudah dengan adanya 
pendampingan dari Pemkot Surabaya 
berupa bantuan dan program. Hal 
tersebut dibenarkan oleh Mahmudi 
yang merupakan seorang nelayan 
di kawasan kenjeran. Ia mengatakan 

jika ada beberapa hal yang diberikan 
pemerintah untuk menunjang dirinya 
untuk bekerja.

“Ada beberapa, yang pertama 
yaitu sering adanya pelatihan-
pelatihan. Mulai dari pelatihan dalam 
menangkap ikan dengan cara baru 
dan ramah lingkungan serta ada pula 
pelatihan terkait mesin kapal, dan 
pelatian kemarin sangat bermanfaat 
bagi saya dalam hal penanganan 
mesin apabila terjadi masalah di 
tengah laut, tentang penanganannya,” 
jelas Mahmudi.

Pelatihan tersebut merupakan 
kolaborasi antara DKPP (Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian) 
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Jawa Timur di Romokalisari, Benowo, 
Surabaya, pada 16-18 September 2019. 
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Mahmudi juga mengatakan 
selain program seperti pelatihan juga 
ada pemberian bantuan alat untuk 
menunjang dirinya dalam menangkap 
ikan di tengah laut Suramadu. 

“Jika bantuan peralatan, 
Allhamdulillah saya dapat mesin 
ketinting buat prahu saya. Yang 
awalnya mesin lama saya 5 PK 
sekarang menjadi 9 PK, dan sangat 
bermanfaaat bagi saya,” jelasnya 
kembali. 

Untuk proses pengurusannya 
sendiri menurut Mahmudi tidak 
sulit, cukup dengan fotocopy KTP 
dan fotocopy kepemilikan perahu ia 
mampu mendapat mesin baru.

Menurut data dari bidang 
perikanan dan kelautan DKPP, Saat 
ini di Surabaya sendiri jumlah warga 
dengan mata pencaharian nelayan 
cukup tinggi yaitu sejumlah 1862 
orang. Mochamad Aswan, Kepala 
Bidang Perikanan dan Kelautan DKPP, 
mengatakan jika dalam pelaksanaan 
program juga bantuan kepada 
nelayan ini sudah mendapat perhatian 
penuh dari pemkot. Terbukti dengan 
adanya dana alokasi khusus bantuan 
untuk alat-alat tangkap hingga perahu 
bagi nelayan Surabaya.

“Selain bantuan berupa alat 
tadi, juga ada asuransi untuk nelayan. 
Asuransi ini berupa dana ataupun 
santunan yang diperuntukan para 
nelayan. Biasanya, maaf, untuk para 
nelayan yang mengalami kecelakaan 
dalam melaut juga untuk yang 
meninggal dunia,” tuturnya.

Kemudian menindak lanjuti 
dari Kementrian Kelautan dan 
Perikanan, DKPP bersama Dinas 
Perhubungan Surabaya melakukan 
bersama dengan Syahbandar 
Tanjung Perak dan Ditpolairud Polda 
Jawa Timur melaksanakan kegiatan 
pengukuran kapal nelayan dan 
penertiban pas kecil. Menurut Aswan 
hal ini sangat diperlukan oleh para 
nelayan Surabaya sebagai bukti 
kecakapan dalam profesinya.

“Lebih tepatnya sertifikasi ini 
diperuntukan untuk berbagai jenis 
kapal mulai kapal pengangkutan 
sampai kapal penangkap ikan. 
Semuanya diukur mulai dari ukuran 
kapal hingga kemanan kapal juga 
memberikan pembinaan terkait teknis 
kapal kepada nelayan dan semuanya 
diberikan secara gratis tanpa dipungut 
biaya apapun,” jelas Aswan.

Selain program dalam 
penunjangan saat para nelayan 
melaut. Aswan mengatakan jika 
harus ada program lain yang 
mampu memberdayakan nelayan 
secara mandiri, salah satunya yaitu 
budidaya ikan. Ia menuturkan jika 
DKPP sendiri sedang dalam proses 
mengembangkan program yaitu 
budidaya udang vename dan 

pembuatan prebiotik. Ia menjelaskan 
jika udang jenis ini memiliki nilai 
ekonomi cukup tinggi, yang mana 
dapat dilihat dari proses untuk 
panennya hanya butuh waktu tiga 
bulan saja.

“Hal tersebut bertujuan jika 
suatu saat nanti ada kendala dalam 
melaut, seperti cuaca, gelombang 
laut dan lain sebagainya, para 
nelayan tidak menganggur saja. 
Maka dari itu kami membuat 
program budidaya udang vename, 
yang untuk saat ini masih tahap 
pengujian dan akan segera dicoba 
untuk dibina para nelayan agar juga 
melakukan budidaya ikan atau udang,” 
pungkasnya.

Persiapa nelayan sebelum 
melaut 27
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Waspada 
Mencegah 
Kebakaran
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Selama dua bulan terakhir ini, kebakaran kerap kali 
melanda Kota Surabaya. Selain musim panas, faktor 
human eror juga sering menjadi penyebabnya. Pemerintah 
Kota Surabaya pun mengajak semua warga untuk 
bersama-sama mencegah kebakaran itu.

Kepala Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Surabaya 
Dedik Irianto mengatakan 
hingga 31 Oktober 2019 ini, 
jumlah total kebakaran yang 
terjadi di Kota Surabaya 

mencapai 730 kejadian. Dari jumlah 
itu, kebakaran bangunan sebanyak 
128 kejadian, kebakaran kendaraan 
30 kejadian, dan kebakaran non 
bangunan sebanyak 572 kejadian. 

“Dari total kebakaran non 
bangunan itu, sebanyak 203 kejadian 
merupakan kebakaran alang-alang, 
160 kebakaran sampah dan 209 
merupakan kebakaran lain-lain. Jadi, 
kebakaran alang-alang dan sampah 
ini cukup banyak,” kata Dedik ditemui 
di ruangannya beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia mengimbau 
kepada seluruh warga Kota Surabaya 
untuk tidak membakar sampah dan 
alang-alang sembarangan. Sebab, 
saat ini musim panas, sehingga akan 
mudah terjadi kebakaran. “Apalagi 
sudah ada Perda dan Perwali yang 
melarang membakar sampah dan 
alang-alang sembarangan. Jadi, 
kami mohon untuk tidak bakar-bakar 
sembarangan,” kata Dedik.

Selain itu, Dedik juga 
mengimbau warga yang sedang 
memasak, diharapkan tidak 
ditinggalkan. Sebab, seringkali 
kebakaran juga terjadi karena pada 
saat ditinggalkan sehingga terjadilah 
kebakaran yang berawal dari dapur. 
“Beberapa kejadian kebakaran, itu 
terjadi karena pada saat memasak 
terus ditinggal, seperti memasak air 

terus ditinggal hingga airnya habis, ini 
kan rawan,” ujarnya. 

Menurut Dedik, saat ini 
pihaknya terus melakukan penyisiran 
untuk mendata kampung-kampung 
yang memiliki portal atau pun gapura-
gapura yang bisa menghalangi 
kendaraan pemadam kebakaran. 
Termasuk pula dia mengaku mendata 
perkampungan padat penduduk yang 
parkirnya sembarangan dan zig-zag. 
“Karenanya, kami minta jangan parkir 
sembarangan di perkampungan padat 
penduduk, karena khawatir terjadi 
kebakaran lalu kendaraan tempur 
kami tidak bisa lewat,” imbuhnya. 

Sembari melakukan penyisiran 
itu, ia mengaku anak buahnya 
menyiapkan peta atau jalur-jalur yang 
bisa dilewati apabila terjadi kebakaran 
di suatu kampung. Dengan pemetaan 
jalur itu, maka akan sangat membantu 
kendaraan apabila terjadi kebakaran. 
Ia mencontohkan apabila kampung 
A yang padat penduduk, gang mana 
saja yang ada portalnya dan biasanya 
parkir sembarangan. “Nah, itu kita 
petakan, dan enaknya lewat mana? 
Itu yang kami petakan terus sampai 
saat ini, sehingga nanti kalau terjadi 
kebakaran, tahu petanya harus lewat 
mana saja, sehingga lebih gampang 
dan tidak bingung lagi,” kata dia.

Dedik juga meminta kepada 
warga untuk memberikan informasi 
sedetail mungkin apabila melaporkan 
terjadinya kebakaran. Informasi 
lengkap itu meliputi alamat lengkap 
terjadinya kebakaran dan yang 
terbakar jenisnya apa saja. “Itu 

sangat membantu kami untuk segera 
memadamkan kebakaran, supaya 
kami tidak bingung cari alamatnya 
dan tepat menurunkan personilnya,” 
kata dia.

Ia mencontohkan sempat 
suatu ketika anak buahnya 
kebingungan mencari alamat 
yang dilaporkan terjadi kebakaran, 
sehingga anak buahnya bingung 
dan tidak sampai-sampai ke lokasi 
kejadian. Bahkan, sempat suatu ketika 
ada laporan terjadinya kebakaran 
yang tidak disebutkan bahan apa 
yang terbakar. “Nah, ketika sudah 
sampai lokasi kebakaran, ternyata 
yang kebakaran itu gudang besar, 
sedangkan kita hanya menurunkan 
unit kecil. Akhirnya kami langsung 
kerepotan meminta bantuan lagi,” 
imbuhnya.

Dedik memastikan, dengan 
gencarnya sosialisasi dan simulasi 
yang setiap hari dilakukan di berbagai 
kampung di Surabaya, akhirnya 
saat ini warga mulai sadar untuk 
mencegah kebakaran dan membantu 
memadamkannya. Bahkan, sempat 
ada kebakaran dan ternyata setelah 
personil pemadam kebakaran tiba di 
lokasi, kebakaran itu sudah padam 
karena dipadamkan sendiri oleh 
warga. “Karenanya, kami minta warga 
untuk bersama-sama mencegah 
kebakaran itu, demi kebaikan kita 
bersama,” pungkasnya. 
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Beri Izin Pemakaian Rumah 
hingga Jadi Guru Kebangsaan

Para veteran diberi apresiasi 
setinggi-tingginya oleh 

Pemerintah Kota Surabaya. 
Salah satunya ditunjukkan 

dengan pemberian izin 
pemakaian rumah, hingga 

didaulat menjadi guru 
kebangsaan di sekolah-

sekolah.

Apresiasi Jasa Veteran

Para pelaku sejarah itu, 
memang patut diapresiasi 
dan dihargai jasanya. 
Berkat perjuangan 
mereka, Indonesia bisa 
merdeka. Oleh karena 

itu, sudah sepatutnya perjuangan 
mereka diganjar dengan berbagai 
penghargaan dan apresiasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya memiliki cara tersendiri 

untuk memberikan penghargaan 
dan apresiasi kepada para pelaku 
sejarah itu. Salah satunya dengan 
memberikan izin pemakaian rumah 
(IPR). Melalui program ini, mereka 
tidak perlu memikirkan tempat tinggal 
bersama keluarganya. “Hingga saat ini 
sudah mencapai 60 unit rumah yang 
ditinggali oleh para veteran,” kata 
Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo 
beberapa waktu lalu.
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Menurut Supomo, perumahan 
veteran yang ada di Pakal itu 
dibangun khusus oleh Pemkot 
Surabaya untuk para veteran. Mereka 
bisa memboyong keluarganya ke 
sana tanpa harus memikirkan biaya-
biaya sewanya karena gratis. “Mereka 
yang menghuni rumah itu tidak 
sembarangan, kami sangat selektif 
memilihnya. Bahkan, kami lakukan 
survie lapangan untuk memilih 
orang-orangnya, karena kami tidak 
ingin bantuan itu tidak tepat sasaran,” 
tegasnya. 

Selain itu, Pemkot Surabaya 
juga memberikan apresiasi dengan 
cara mendaulat para veteran itu 
sebagai guru kebangsaan di sekolah-
sekolah Surabaya, terutama di sekolah 
SD dan SMP. Saat mengajar itu, para 
veteran akan memberikan pelajaran 
wawasan kebangsaan kepada para 
pelajar selama sejam atau 60 menit. 

“Sebanyak 1.400 veteran 
itu rutin mengajar setiap bulannya, 
kami gilir di sekolah-sekolah se-
Kota Surabaya. Kami kan banyak 
sekolahnya, jadi mereka mendapatkan 
jatah satu kali dalam sebulan untuk 
mengajar,” kata dia.

Setiap mengajar, mereka 
akan didampingi oleh pihak Dinas 
Sosial. Setelah mengajar, mereka 
akan mendapatkan dana operasional 
yang nilainya sekitar Rp 300 ribu. 
Melalui cara ini, Pemkot Surabaya 
bisa membantu para veteran 
tiap bulannya, dan yang paling 
penting anak-anak Surabaya bisa 
mendapatkan pelajaran berharga dari 
para veteran selaku pelaku sejarahnya. 
“Jadi, meskipun kami membantu, 
harus sesuai dengan aturan yang ada, 
beginilah salah satunya,” ujarnya.

Sedangkan program lainnya 
yang dilakukan oleh pemkot untuk 
mengapresiasi para veteran adalah 
memberikan berbagai fasilitas kepada 
para veteran ketika hendak menggelar 
berbagai acara. Bahkan, ketika 
organisasi veteran itu menggelar 
kegiatan seperti seminar-seminar, 
pemkot biasanya selalu mensupport 
penuh. “Kami fasilitasi berbagai 
acaranya itu, biasanya lokasi acara 
atau fasilitas lainnya,” imbuhnya. 

Sementara itu, salah satu 
veteran yang sudah mendapatkan 
izin pemakaian rumah, Moedjadi 
mengaku sangat senang karena 
sudah mendapatkan tempat tinggal 
dari pemkot. Akhirnya, sekarang dia 
mengaku tidak perlu bingung tempat 
tinggalnya. “Kami ucapkan terimakasih 
banyak kepada pihak pemkot, 
terutama Ibu Risma,” pungkasnya. 

Para veteran memberikan 
pengajaran tentang kebangsaan
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Mendata Penduduk Nonpermanen
dengan

Aplikasi Puntadewa
Persoalan urbanisasi seringkali menjadi momok bagi 

sebuah kota. Terlebih jika kotanya terus berkembangkan 
seperti Surabaya. Di Kota Pahlawan, urbanisasi ini sudah 

diantisipasi dengan meluncurkan aplikasi Puntadewa 
(Himpun Data Demografi Kawasan). 
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Sejak beberapa waktu lalu, 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) Surabaya 
sudah meluncurkan aplikasi 
bernama Puntadewa 

(Himpun Data Demografi Kawasan). 
Aplikasi ini berfungsi untuk mendata 
penduduk nonpermanen yang secara 
administratif masih tercatat di tempat 
asalnya.

Berdasarkan data 
Dispendukcapil Surabaya, penduduk 
asli Surabaya atau penduduk 
permanen Surabaya mencapai 3,2 
juta jiwa. Namun, warga yang tinggal 
di Surabaya dipastikan lebih dari itu. 
Bahkan, berkat kecanggihan aplikasi 
Puntadewa, hingga 10 Oktober 2019, 
sudah tercatat sebanyak 1.232 jiwa 
yang menjadi warga nonpermanen di 
Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) 
Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji 
mengatakan, asal-usul Puntadewa 
tercetus berdasarkan kebutuhan untuk 
mendata penduduk non permanen 
yang tinggal di Surabaya. Sebab 
Warga Negara Indonesia (WNI) berhak 
memilih dimana pun mereka tinggal.

“Kami lakukan ini lebih pada 
menertibkan. Agar tidak terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan. 
Jadi orang boleh tinggal dimana 
pun menggunakan Kartu Identitas 
Penduduk Musiman (KIPM),” kata 
Agus ditemui dikantornya, Selasa 
(15/10/2019).

Menurut Agus, Puntadewa 
itu dibuat berdasarkan pedoman 
yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Republik Indonesia nomor 14 tahun 
2015, tentang Pedoman Pendataan 
Penduduk Non Permanen. Selain itu, 
Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. “Jadi, 

dasar hukumnya jelas,” tegasnya.

Agus memastikan bahwa 
pendataan warga nonpermanent ini 
penting untuk mengetahui jumlah 
keseluruhan penduduk yang tinggal 
di Kota Surabaya saat ini. Setelah 
diketahui jumlah penduduk secara 
keseluruhan, maka jumlah itu akan 
digunakan untuk mengukur dan 
menghitung kebutuhan warga yang 
tinggal di Surabaya, seperti kebutuhan 
penambahan infrastruktur atau pun 
pelayanan publiknya. “Minimal lebih 
mendekati presisi agar kami tahu 
kebutuhan warga,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Agus 
mengimbau kepada warga yang 
belum terdata untuk segera 
mendaftarkan atau dapat langsung 
menghubungi RT/RW setempat. 
Bahkan, bisa mengikuti beberapa 
langkah, yaitu pertama buka website  
http://dispendukcapil.surabaya.go.id/
puntadewa/ kemudian jika belum 
memiliki username, harap mendaftar 
dengan klik pendaftaran user. Bagi 
pendaftar yang sudah memiliki akun 
sebelumnya, bisa langsung masuk 
ke halaman berikutnya. Seteleh itu, 
pendaftar mendapatkan formulir 
pendataan penduduk nonpermanen.

“Setelah diisi lengkap, 
kemudian klik tombol simpan. Jika 
semua data benar maka secara 
otomatis akan di approve. Pendaftar 
akan mendapatkan barcode yang 
dapat dicetak sebagai bukti bahwa 
telah mendaftar,” imbuhnya.

Sedangkan 
untuk 
mengoptimalkan 
program ini, 
Dispendukcapil 
bersama dengan 
Satpol PP melakukan 
pemantauan dan 
operasi di setiap 
wilayah. Hal 
tersebut 

untuk memastikan penduduk 
permanen maupun nonpermanen 
selalu membawa kelengkapan 
identitasnya. “Di perda yang baru, jika 
orang terbukti tidak mempunyai bukti 
pendataan, maka akan kena denda Rp 
500 ribu,” imbuh dia.

Sementara untuk penduduk 
permanen yang terbukti tidak 
membawa identitas diri, maka warga 
tersebut akan dikenakan denda 
sebesar Rp 50 ribu. Menurut dia, 
ini menjadi salah satu cara agar 
masyarakat selalu membawa identitas 
dirinya. “Ini kami lakukan agar warga 
selalu membawa identitas diri. Nanti 
kami akan bicara dengan Kepala 
Satpol PP untuk melakukan operasi 
identitas, selain operasi yustisi,” 
tegasnya.

Agus berharap program 
ini dapat dilakukan secara masif di 
Kota Surabaya. Makanya, hingga 
saat ini pihaknya terus melakukan 
sosialisasi aplikasi yang sangat inovatif 
ini. Bahkan, ia mengaku bersama 
jajarannya terus melakukan pelatihan 
penggunaan aplikasi Puntadewa 
dari kecamatan, kelurahan, sampai 
ketua RW dan RT. “Ini karena baru 
diterapkan, jadi kita terus berupaya 
untuk lebih menyeluruh lagi 
hingga ke bawah,” 
pungkasnya.
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Mengapresiasi Semangat
Pegiat Informasi 

Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) terus 

berkembang menjadi 
jembatan informasi antara 

pemerintah dan warga. KIM 
Award 2019 menjadi ajang 
untuk mengapresiasi peran 
dan semangat para pegiat 

informasi.

Dari Kemeriahan KIM Award 2019

Dinas komunikasi dan 
Informasi (Diskominfo) 
menyelenggarakan 
KIM Award 2019 (19/10) 
di Aula Sawunggaling 
Lantai 6. Kegiatan ini 

dikemas unik dengan mengusung 
tema Unity in Diversity karena seluruh 
tamu beserta undangan tak lupa juga 
panitia mengenakan pakaian daerah 
dari seluruh Indonesia. Oleh karena 
itu, nuansa keberagaman pun terasa 
dalam acara ini.

Acara ini dibuka dengan 
pertunjukkan tari daerah, sambutan, 
dan doa. Sedangkan acara utama, 

meliputi pengumuman penghargaan 
untuk KIM Terbaik, lomba vlog, 
lomba blog, dan lomba iklan layanan 
masyarakat. Dalam sambutannya, M. 
Fikser, Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika, menyampaikan bahwa 
tujuan acara ini membuat KIM lebih 
eksis lagi supaya masyarakat benar-
benar membutuhkan kehadiran 
mereka. 

“Karena masyarakat merasakan 
betul adanya partisipasi dan kontribusi 
pada masyarakat Surabaya sehinggat 
bermanfaat untuk kemajuan dan 
perkembangan kota Surabaya,” 
katanya.
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Dalam acara sambutannya, 
Ia juga menyampaikan harapan 
bahwa KIM bisa menjadi pilihan bagi 
masyarakat dalam sebuah proses 
pencarian informasi. 

“KIM sangat membantu 
Diskominfo dalam penyebaran 
infromasi ke masyarakat. Saya 
selalu mendukung apapun kegiatan 
KIM Surabaya yang nantinya akan 
menjadikan masyarakat Surabaya 
menjadi masyarakat informasi,” jelas 
Fikser.

Acara yang dihadiri oleh 
Lurah dari 154 Kelurahan dan Camat 
dari 31 Kecamatan se-Surabaya 
ini memberikan juga beberapa 
penghargaan. Diantaranya, Pemberian 
SK F-KIM,  ID-Card,  Rompi pegiat 
informasi, Pemberian hadiah Lomba 
Blog, Vlog, ILM dan KIM berprestasi. 

Suasana gembira dirasakan 
terutama oleh kelompok yang 
meraih penghargaan. Salah satunya, 
KIM Medokan Semampir atau lebih 
populer disebut KIM Mesem yang 
menjuarai kategori KIM Berprestasi, 
mengungkapkan kegembiraannya 
saat berbagai upayanya mendapatkan 
apresiasi. Mahfud Hidayat, Ketua 
KIM Mesem bercerita soal beberapa 
inovasi yang diusahakan diantaranya 
adalah Klinik Informasi yang berguna 
untuk memfilter penggunaan situs-
situs yang bermuatan konten negatif.

“Klinik yang dimiliki oleh KIM 
Mesem ini bukan hanya berfungsi 
sebagai filter untuk konten-konten 

negatif saja. Namun juga berfungsi 
sebagai pendeteksi berita hoax,” kata 
Taufik.

Mahfud turut bercerita tentang 
ragam aktivitas KIM di wilayahnya, 
termasuk kegiatan arisan rutinan yang 
melibatkan seluruh lapisan warga. 
Arisan tersebut membahas mengenai 
isu sosial yang dekat dengan wilayah 
Medokan Semampir.

“Arisan ini rutin dilaksanakan 
dan berbeda dari gambaran umum 
soal arisan biasanya, arisan ini 
membahas isu-isu sosial terkini yang 
erat hubungannya dan dekat dengan 
wilayah kami,” jelasnya.

Nuansa kegembiraan yang 
sama juga diungkapkan Slamet Efendi, 
Ketua KIM Gunung Anyar Tambak atau 
sering disebut Gatmedia. Dalam ajang 
ini, KIM Gatmedia menjadi jawara 
dalam beberapa kategori lomba. Cak 
Met, sapaan akrabnya mengatakan 
bahwa, Gatmedia fokus pada dua arah 
yaitu semua informasi terintergrasi 

dengan baik serta mengupayakan 
kaderisasi atau regenerasi KIM 
Gatmedia dengan pelibatan generasi 
muda yang memiliki semangat yang 
tinggi.

“Kami mengutamakan 
informasi yang terintegrasi melalui 
web kami. Hal itu bertujuan untuk 
mengangkat branding lokal kami. 
selain itu kami juga melakukan 
kaderisasi dengan anak-anak karang 
taruna agar semangat millenialnya 
menular,” seru Cak Met.

Acara terus berlangsung 
meriah hingga akhir dengan diisi 
beragam ide kreatif seperti pemberian 
berbagai doorprize kepada seluruh 
tamu dan undangan. Selain 
penghargaan terkait KIM, acara ini 
juga memberikan penghargaan 
bagi tamu dan undangan yang 
mengenakan kostum terbaiknya. 
Penghargaan kostum terbaik diberikan 
kepada salah satu anggota dari KIM 
Mesem Surabaya. (alf )

Pemberian hadiah juara 
kepada pemenang 35
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Kota Layak Anak A la Surabaya 
Jadi Percontohan di Forum Unicef

Konsep Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan Surabaya tidak hanya 
terbaik di Indonesia, tapi juga di tingkat dunia. Terbukti, saat forum 

UNICEF, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diminta menjelaskan konsep 
tersebut untuk dicontoh daerah atau negara lain.

Forum United Nations 
International Children’s 
Emergency Fund (UNICEF) – 
Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) itu bertajuk Child 
Friendly Cities Summit. Acara 

tersebut digelar Kota Cologn, Jerman, 
selama tiga hari, yaitu 15 – 17 Oktober 
2019.

Di acara itu, Wali Kota Risma 
berbicara di hari kedua pada Rabu 
(16/10/2019), dalam sesi pleno 
Building Child Responsive Cities and 
Communities. Dalam forum tersebut, 
Wali Kota Risma membahas berbagai 

indikator untuk menjadi Kota Layak 
Anak (KLA) yang telah diterapkan di 
Kota Surabaya.

Berbagai indikator itu adalah 
suatu kota harus memastikan hak 
atas pendidikan anak-anak. Di 
Kota Surabaya, Pemkot Surabaya 
menyediakan pendidikan gratis dari 
taman kanak – kanak (TK) sampai 
sekolah menengah pertama (SMP). 
Selain itu, pemkot menyediakan bus 
sekolah untuk antar jemput mereka 
(para pelajar). “Kami fasilitasi bus 
sekolah untuk mendukung mobilitas 
anak-anak dari rumah ke sekolah 

setiap harinya,” kata Wali Kota Risma 
dalam paparannya.

Selain itu, pemkot juga 
memfasilitasi beasiswa bagi siswa yang 
berprestasi. Hingga saat ini, sudah 
sekitar 1.600 siswa yang mendapat 
beasiswa itu. Mereka pun juga diberi 
perlengkapan sekolah gratis, seragam, 
buku, dan ada pula bantuan sepeda. 
“Kami juga rutin mengirimkan guru 
dan siswa ke luar negeri untuk saling 
bertukar pengalaman dan pelatihan,” 
kata dia.
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Beberapa waktu lalu, pemkot 
memang mengirim sekelompok 
pemain sepak bola muda berbakat 
untuk berlatih di Liverpool, Inggris. 
Setelahnya, pemkot kembali mengirim 
anak-anak ABK untuk belajar mandiri 
di Liverpool, Inggris, tepatnya di 
sekolah St.Vincent’s School, Liverpool. 
Wali Kota Risma pun menceritakan 
perjalanan mereka-mereka yang 
dikirim ke Liverpool berkat adanya 
sister city. “Ini manfaatnnya sangat luar 
biasa. Salah satu contohnya anak ABK 
itu langsung bisa berjalan sendiri pakai 
tongkat setelah pulang dari Liverpool,” 
tegasnya.

Sedangkan indikator lainnya 
adalah bagaimana suatu daerah atau 
kota itu bisa menciptakan lingkungan 
yang mendukung. Sejalan dengan itu, 
salah satu dari banyak upaya yang 
dilakukan pemkot yakni membuat 
Kampung Pendidikan. Bagi dia, ini 
sebagai promotor KLA lantaran 
penduduk di Surabaya juga ikut 
mendukung pertumbuhan anak-anak. 
“Bahkan, di salah satu kampung, 
pada jam-jam tertentu anak-anak 
diwajibkan untuk belajar. Mereka 
sepakat untuk mematikan televisi 
secara serentak,” imbuhnya.

Upaya berikutnya yakni 
membudayakan kembali permainan 
tradisional untuk anak-anak. Bagi dia, 
cara itu sebagai salah satu strategi 
mengajarkan kepada anak-anak 
tentang budaya lokal serta upaya 
mengurangi kecanduan gadget. Untuk 
menunjang itu pula, Presiden UCLG 
ASPAC ini juga memastikan sudah 
membangun 524 lapangan olahraga 
dan 475 taman umum di Kota 
Surabaya. “Semua fasilitas ini dapat 
diakses siapa pun dan tidak dipungut 
biaya sepeser pun,” ujarnya.

Sedangkan untuk memastikan 
nutrisi yang sehat, Pemkot Surabaya  
memiliki program pemberian 
makanan tambahan bagi balita, siswa 
pra sekolah, dan anak yatim atau 
piatu. Semua itu dilakukan setiap hari. 
“Agar gizi dan asupan mereka semua 
terjamin,” imbuhnya.

Bahkan, di Surabaya juga ada 
gerakan 1000 hari pertama kehidupan. 

Program ini berlaku khusus bagi 
pasangan mulai dari pra-nikah, masa 
kehamilan, sampai anak mereka 
berusia 2 tahun. “Karena ASI sangat 
dianjurkan. Makanya kami memastikan 
kesehatan ibu dan janin dengan 
nutrisi tambahan. Lalu peningkatan 
pencapaian jumlah menyusui eksklusif 
pun sudah terlihat,” papar Wali Kota 
Risma.

Di samping itu pula, anak-anak 
di Surabaya juga dilibatkan dalam 
menjaga lingkungan. Siswa secara aktif 
terlibat melalui programnya bernama 
eco-school dan urban farming. 
“Mereka diajak berpartisipasi dalam 
menjaga lingkungan, ikut menjaga 
lingkungan dan juga melakukan 
mereka penanaman pohon,” tegas dia.

Sementara indikator berikutnya 
yang tak kalah penting adalah 
menjamin hak dan perlindungan 
anak. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya 
terus berupaya melindungi anak 
dan juga warga Kota Surabaya 
secara keseluruhan. Makanya, 
lahirlah layanan Command Center 
112, pemasangan CCTV lebih dari 
1.200 unit, Family Learning Center, 
dan Petugas linmas yang tersebar 
di berbagai titik di Kota Surabaya. 
“Kemudian pemantauan rutin kios 
internet (warnet) untuk melindungi 
anak-anak dari konten daring yang 
berbahaya,” imbuhnya.

Wali Kota Risma juga 
mengajak kepada semua pihak untuk 
bersama-sama mendukung penuh 
anak-anak. Bagi dia, semua anak 
punya kesempatan menjadi orang 
yang lebih baik lagi. Wali Kota Risma 
pun membagikan berbagai cerita 
anak-anak Surabaya yang awalnya 
terjerumus ke hal-hal negative hingga 
akhirnya bisa ditolong dan didampingi 
oleh pemkot lalu berhasil. “Kita harus 
yakin bahwa 
mereka dapat 
berubah 
menjadi orang 
yang lebih 
baik,” kata dia.

Wali Kota Bersama 
Bintang

Saat acara UNICEF itu, Wali 
Kota Risma tidak sendirian, tapi juga 
didampingi oleh Bintang Aryananda, 
siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Surabaya 
yang menjadi pemenang di Workshop 
Fotografi Urban Growing Surabaya. 
Karya fotonya pun dipamerkan di 
forum UNICEF itu.

Bahkan, dia juga mengikuti 
serangkaian acara bersama anak-
anak dari 80 kota di dunia yang 
kotanya berpredikat sebagai KLA. Bagi 
Bintang, sepekan mengikuti rangkaian 
kegiatan di forum UNICEF itu hampir 
semuanya adalah pelajaran berharga 
dalam hidupnya. Di sana, ia diberi 
kesempatan menyampaikan aspirasi 
terkait Kota Layak Anak (KLA) yang 
telah diterapkan dan dirasakan di Kota 
Surabaya. 

“Kami menyampaikan 
pendapat terkait KLA, kemudian 
berdiskusi dengan delegasi lainnya 
bagaimana memecahkan masalah 
pada anak-anak. Ini suatu pengalaman 
dan pelajaran hidup yang sangat 
berarti bagi saya,” kata Bintang 
ditemui setelah pulang dari Jerman. 

Dari semua rangkain kegiatan 
itu, yang tidak kalah menarik bagi 
Bintang adalah di akhir sesi, yaitu 
pembacaan manifesto yang serentak 
dibacakan oleh anak-anak dari seluruh 
dunia. “Momen pembacaan manifesto 
itu yang tidak akan pernah saya 
lupakan. Itu merupakan satu  momen 
dimana anak-anak itu bisa bersuara 
kepada wali kota seluruh dunia yang 
ada di situ dan pendapat anak-anak 
itu didengarkan,” pungkasnya. 

Wali Kota Surabaya , Tri 
Rismaharini, bersama Bintang 

Aryananda di forum UNICEF
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Duduk Bersama 
Benahi PD Pasar Surya

Selama beberpa tahun terakhir, Perusahaan Daerah Pasar Surya 
(PDPS) mengalami kerugian terus menerus. Keterpurukan tersebut 
mendapatkan sorotan tajam dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. 
Komisi yang membidangi perekonomian ini lantas mengundang 
sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengembangan pasar di 

Kota Surabaya untuk hadir dalam rapat hearing pada 14 Oktober 
lalu. Turut hadir pula Badan Pengawas dan Bagian Keuangan 

Pemerintah Kota Surabaya dalam rapat tersebut. 
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Melalui forum rapat 
dengar pendapat 
tersebut, Komisi B 
ingin memfasilitasi, 
memediasi dan 
memberi solusi 

untuk PDPS agar dapat memberikan 
sumbangan untuk kota Surabaya. 
Serta, dapat bersaing dengan pasar 
modern. Dalam rapat tersebut, 
PDPS menyampaikan beberapa 
permasalahan yang sedang dihadapi. 
Pertama, usia personil PDPS. Sebanyak 
30% demografi PDPS pensiun dari 
total 290 orang di 1-4 tahun ke depan. 
Terlebih lagi, personil-personil yang 
akan pensiun, menduduki posisi 
kepala pasar. PDPS kini memiliki PR 
untuk mencari suksesor. 

Permasalahan kedua, PDPS 
terus merugi. Kerugian besar PDPS 
disebabkan oleh sita paksa Dirjen 
Pajak terkait PPN. Memang, sudah 
tidak melakukan pungutan 10% dari 
2006 dan sebagai gantinya ada iuran 
layanan pasar (operasional). Pada 
tahun 2016, PDPS merugi sebesar 
Rp7 miliar. Pada tahun 2017, angka 
tersebut naik ke Rp9 miliar. Hingga 
di tahun 2018 mencapai titik tertinggi 
mencapai angka 15 miliar rupiah. 
Pada tahun 2019, PDPS akhirnya 
berhasil menghasilkan untung. “Itupun 
angkanya masih belum seberapa 
dikarenakan masih harus mengganti 
hutang,” ujar Muhibuddin, selaku 
Direktur Teknik dan Usaha. 

Penjelasan Muhibuddin ini 
dibenarkan oleh Rusli Yusuf selaku 
Ketua Banwas PDPS. Menurutnya, per 

18 Mei 2017, rekening PDPS sebesar 
Rp17.4 miliar diblokir oleh dirjen pajak 
dan sudah didebit ke kas negara di 
tahun 2018. Sebelum diblokir, tiap 
bulannya PDPS menyicil hutang 
sebesar Rp500 juta. Dana revitalisasi 
pasar juga ada dalam rekening yang 
diblokir.

Rusli lantas menjelaskan 
permasalahan ketiga. Yakni, PDPS 
sampai sekarang belum memiliki 
dirut baru. Empat direksi yang 
sudah diajukan ke wali kota, sudah 
ditetapkan dan satu belum yakni 
dirut. Untuk rekrutmen personil, masih 
belum dimulai karena persoalan 
anggaran. Permasalahan keempat 
yang juga tidak kalah penting 
ialah kondisi pasar. Bangunan fisik 
pasar rata-rata sudah tua dan tidak 
memenuhi syarat pasar yang aman 
dan nyaman.

Banyaknya permasalahan 
PDPS tersebut membuat anggota 
Komisi B geram. Pasalnya, sebelum 
tahun 2016, PDPS sempat untung 
besar. Pemasukannya juga 
memengaruhi APBD. Karenanya, 
Komisi B ingin tahu, bagaimana 
strategi PDPS untuk keluar dari situasi 
sulit tersebut. “Apa rencana dari PDPS 
untuk mengurangi kerugian? Kami 
butuh laporan keuangan lengkap dari 
PDPS,” ujar anggota Komisi B, John 
Thamrun. 

John Thamrun juga 
menghimbau pihak PDPS agar jangan 
menjanjikan tempat untuk PKL di 
pasar kalau tidak ada tempat yang 

layak. Hal ini ia sampaikan setelah 
mendapati lokasi yang dijanjikan 
penuh dengan sampah dan tidak layak 
untuk berjualan saat sidak beberapa 
waktu lalu.

Ketua Komisi B, Luthfiyah, 
juga menyampaikan tidak adanya 
laporan membuat Komisi B tidak 
dapat membantu PDPS dengan tetap. 
Padahal, di pertemuan sebelumnya, 
sudah diminta untuk mempersiapkan 
laporan yang nantinya akan direview 
bersama-sama. “Ada banyak sekali 
pertanyaan yang ingin kami ajukan 
karena tidak ada laporan. Income 
berapa? cost berapa? Jumlah pasar 
dan pedagang berapa? Kemudian 
iuran di tiap pasar berapa? Jumlah 
pegawai di tiap pasar berapa?” 
ujarnya panjang lebar.

Anggota Komisi B, Hamka 
Mudjiadi Salam, menambahkan, data 
formal sangat penting. “Bagaimana 
kami bisa melakukan pengawasan 
apabila tidak ada data formal? 
Harapannya ke depan bisa bersinergi 
supaya tidak rugi terus,” ungkapnya.

Menurut Hamka, selama ini 
masih ada opini publik bahwa PDPS 
rugi karena korupsi. Padahal, belum 
tentu seperti itu. Komisi B ingin PDPS 
dibenahi supaya tidak ada imej yang 
seperti itu dengan menunjukkan data 
nyata. Apabila terus menerus merugi, 
dia menyebut lebih baik PD pasar 
diubah jadi BLUD atau diswastakan 
saja. (ANA)

Pihak PDPS menjelaskan 
permasalahan pihaknya
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Bersama Mencegah Penyakit 
Karies Gigi Sejak Dini

Penyakit Karies Gigi 
seringkali menjadi momok 

bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Di 

Surabaya, penyakit ini 
terus “diperangi”. Berbagai 
program dan pemeriksaan 
rutin terus dilakukan untuk 

mencegah penyakit ini. 
Namun, butuh kerjasama 

semua pihak untuk 
bersama-sama menjaga 

penyakit ini.

Karies gigi merupakan 
penyakit infeksi yang 
merusak struktur jaringan 
keras gigi yang ditandai 
dengan adanya gigi 
berlubang. Penyakit ini 

sering ditemukan pada anak usia 
0-5 tahun karena pola asuh yang 
kurang tepat, seperti memberi makan 
atau minum di malam hari sebelum 
tidur atau mendekati waktu tidur, 
dan mengkonsumsi makanan atau 
minuman yang manis dan lengket.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya Febria Rachmanita 
mengatakan sangat penting untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut, 
terutama pada anak usia 0-11 
tahun. Sebab, jika tidak ditangani, 
penyakit ini dapat menyebabkan 

nyeri, kematian saraf gigi (nekrose) 
dan infeksi periapikal serta infeksi 
sistemik yang bisa membahayakan 
penderitanya. “Penyakit ini juga sangat 
rentan menyebabkan stunting. Suatu 
kondisi dimana balita memiliki panjang 
atau tinggi badan yang kurang jika 
dibandingkan dengan umurnya,” kata 
Febria.

Sebaliknya, jika penyakit 
ini tepat ditangani, maka dapat 
membantu mempercepat proses 
bicara pada anak dan dapat 
menumbuhkan rasa percaya diri pada 
anak. Bahkan, akan dapat membantu 
pertumbuhan dan perkembangan gigi 
anak secara permanen. “Makanya, 
kami melakukan berbagai program 
untuk menanggulangi penyakit ini,” 
kata dia. 

40
NOVEMBER

- 2019 -

NAWA CITA



Berbagai program itu adalah 
semakin gencar melakukan sosialisasi 
tentang kesehatan gigi dan mulut 
melalui poster, leaflet, lembar balik 
gigi dan phantom. Selain itu, terus 
melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
kesehatan gigi dan mulut pada 
masyarakat umum, orang tua siswa, 
kader balita, guru paud, kelompok 
bermain (KB), TK dan SD. “Kami juga 
membuat program jejaring dengan 
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga. Biasanya dalam bentuk 
pelatihan kesehatan gigi dan mulut 
secara visual, sesuai standart bagi 
guru Paud, KB, TK, dan SD,” ujarnya.

Febria juga memastikan Dinas 
Kesehatan juga rutin melakukan 
pemeriksaan kesehatan gigi dan 
mulut. Biasanya melalui skrining 
yang dilakukan setahun sekali pada 
tahun ajaran baru untuk siswa kelas 
I, kelas VII, dan kelas X. Bahkan, 
secara berkala juga dilakukan skrining 
setahun sekali untuk siswa kelas II-VI, 
kelas VIII IX, dan kelas XI-XII. “Kami 
juga melakukan pemeriksaan gigi dan 
mulut bagi ibu hamil, karena kami 
ingin mencegah penyakit karies ini 
sejak dini,” imbuhnya. 

Apabila dalam pemeriksaan 
itu ditemukan ada anak yang 
menderita penyakit Karies Gigi, maka 
gurunya harus mendampingi dan 
mengantarkan anak didiknya itu ke 
puskesmas terdekat. Di Puskesmas, 
anak tersebut akan mendapatkan 
pengobatan gigi dan mulut secara 
gratis. 

Selain itu, Dinas Kesehatan 
juga membuat inovasi pemicuan 
karies gigi bagi anak-anak TK A. Ada 
pula lomba poster dan yel-ye1 gigi 
sehat pada anak sekolah dasar (SD). 
Hal ini penting untuk meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman anak 
SD atau yang sederajat tentang 
kesehatan gigi dan mulut. “Lomba ini 
juga untuk meningkatkan kreatifitas 
anak didik dalam membuat alat 
peraga, khususnya poster dan Yel-Yel 
(gerak dan lagu) kesehatan gigi dan 
mulut. Acara ini sudah kami gelar 
beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala 
Seksi (Kasi) Pencegahan dan 

Penanggulangan 
Penyakit Tidak 
Menular (P2PTM) 
dan Kesehatan 
Jiwa Dinkes 
Surabaya Sufiah 
Rahmawati 
menjelaskan lebih 
detail tentang 
lomba poster 
dan Yel-yel 
yang digelar 
di Gedung 
Wanita, Jalan 
Kalibokor Selatan 
Surabaya, Selasa 
(22/10/2019). Acara tersebut untuk 
memeriahkan Bulan Kesehatan Gigi 
dan Mulut nasional. “Ternyata anak-
anak sangat antusias. Pesertanya 
mencapai 63 sekolah perwakilan dari 
setiap puskesmas se- Kota Surabaya,” 
kata Sufiah. 

Bagi dia, agenda ini 
sangat penting untuk memberikan 
pemahaman terkait kesehatan gigi 
dan mulut. Sebab, selama ini yang 
tahu tentang kesehatan gigi dan mulut 
adalah orang-orang dewasa, padahal 
anak-anak juga butuh pemahaman 
tentang penyakit yang satu ini, supaya 
bisa sehat secara keseluruhan. “Lomba 
ini juga untuk meningkatkan kreatifitas 
anak-anak dalam menjaga gigi dan 
mulutnya,” katanya.

Sufiah juga mengaku masih 
akan menggelar beberapa acara 
untuk mensosialisasikan bahaya 
Karies Gigi ini. Pada Bulan November 

mendatang, Dinas Kesehatan akan 
membuat event sikat gigi massal bagi 
anak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 
kelas I-VI. Kemudian pada bulan 
berikutnya, akan ada kohort kesehatan 
gigi dan mulut untuk mengetahui 
pertumbuhan dan perkembangan 
gigi balita. “Biasanya dengan 
menggunakan Kartu Kesehatan 
Gigi Balita (KK GITA) yang akan 
dilaksanakan pada Bulan Desember 
mendatang,” kata dia.

Dari berbagai program ini, 
Sufiah memastikan angka penyakit 
karies gigi di Kota Surabaya 
mengalami penurunan. Sebelumnya, 
penyakit Karies Gigi ini menempati 
posisi ke 7 dari 10 penyakit terbanyak 
di Surabaya. Namun, tahun 2019 ini, 
penyakit Karies Gigi sudah menempati 
posisi ke 6 dari 10 penyakit terbanyak 
di Kota Surabaya. “Mari bersama-
sama menjaga dan mencegah anak-
anak kita dari penyakit Karies Gigi dan 
mulut,” pungkasnya. (*)

Mengenalkan cara menggosok 
gigi yang baik
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Kongres Pelajar, 
Jembatan Menuju Prestasi Mendunia

Ratusan pelajar yang terdiri atas pengurus Organisasi Siswa 
Intra Sekolah (OSIS) jenjang SMP/MTs negeri dan swasta, 
mengikuti Kongres Pelajar Surabaya 2019. Orpes ke-VIII 

ini digelar di  Convention Hall Arief Rahman Hakim, Senin 
(7/10), dan menjadi agenda tahunan yang di selenggarakan 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) Surabaya. 
Kongres juga bagian dari upaya memersatukan pelajar 

Surabaya, menjaga kehormatan pelajar dengan berbudi 
pekerti luhur serta meningkatkan prestasi, motivasi dan 

inspirasi. Bahkan Orpes bisa mengurangi kenalakan remaja, 
dari kekerasan fisik sampai narkoba.

Dalam kesempatan ini, 
Ikhsan Kepala Dinas 
Pendidikan (Dispendik) 
Kota Surabaya 
mengatakan, diusia 
Orpes yang kedelapan, 

dirinya berharap kepada para pelajar 
bisa memberikan hal yang terbaik 
dalam memenuhi program kerja. 
Seperti yang sudah dilakukan para 
pendahulunya.

“Orpes Generasi VIII harus 
lebih bersemangat dari sebelum-
sebelumnya. Siapkan program 
kerja untuk tahun 2020. Sementara 
sekarang ini jalankan program kerja 
yang sudah ada. Kalian harus menjadi 
contoh baik bagi teman-teman yang 
lain,” katanya.
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Sebelum digelar Orpes, 
para pelajar menggelar pra Kongres 
Pelajar Surabaya yang dilaksanakan 
Kamis (3/10/2019) lalu, telah terpilih 
Ketua Orpes Generasi VIII, yaitu Afina 
Karima dari SMPN 5 Surabaya. Dia 
menggantikan Nabil Almadani dari 
SMPN 3 Surabaya yang sebelumnya 
menjabat sebagai Ketua Orpes 
Generasi VII. Afina pun menjadi 
perempuan pertama yang menjabat 
sebagai Ketua Orpes. Dalam Orpes 
ke-VIII, juga berlangsung sesi serah 
terima jabatan pengurus dari Orpes 
Generasi VII ke Generasi VIII. Selain itu, 
mereka juga menyusun program kerja 
secara bersama-sama. 

Nabil mengatakan kalau 
sebelum kongres digelar, pihaknya 
sudah melaksanakan forum group 
discussion (FGD) dan pemilihan Ketua 
Orpes Generasi VIII beserta pengurus 
intinya. Dalam kesempatan ini, 
penentuan ketua dimenangkan oleh 
Afina Karima dari SMPN 5 Surabaya 
dengan model pemilihan suara 
terbanyak. 

“Tetap semangat, jangan 
pantang menyerah bagi Orpes 
Generasi VIII. Kami, Orpes Generasi VII 
juga membuka ruang dan waktu bila 
kalian meminta bantuan,” kata Nabil.

Menurutnya, kongres ini 
bisa memberikan waktu dan ide 

agar pelajar-pelajar di Surabaya 

bisa mendunia. 
Dengan begitu, 
bukan hanya Wali 
Kota Surabaya Tri 
Rismaharini yang 
mendunia, tapi 
juga pelajarnya. 

Sementara 
Ikhsan 
menambahkan, 
para pengurus 
OSIS yang tergabung dalam Orpes 
dapat menjalin kerja sama dengan 
ketua kelas di masing-masing sekolah 
serta pengurus OSIS di sekolah untuk 
membuat dan menjalankan program 
kerja. Mantan Kepala Bapemas dan KB 
Kota Surabaya ini juga berpesan agar 
Orpes ikut membantu untuk menjaga 
satu sama lain. Bahkan tidak segan 
melapor, kalau menemukan ancaman 
kenakalan remaja. Laporan diteruskan 
ke pembina OSIS di sekolah, yaitu 
Wakasek Bidang Kesiswaan.

Dalam kesempatan Kongres 
Pelajar Surabaya ini, juga menjadi 
media menarik bagi pelajar untuk 
mendapatkan motivasi. Noviana, 
alumni Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga yang mendapatkan predikat 
sebagai wisudawan 
terbaik dengan IPK 
cumlaude 3,94. 
Selama beberapa 
menit, Noviana 
membakar 

semangat untuk tidak berhenti untuk 
mewujudkan cita-citanya, seperti 
sekolah. Meski perjuangannya tidak 
semudah yang dibayangkan. 

“Sepuluh tahun ngamen di 
jalanan, tapi saya jauh dari minuman 
keras, merokok, tawuran, dan 
narkoba,” ujarnya.

Noviana memang terlahir dari 
keluarga yang kekurangan secara 
ekonomi. Ayahnya, pernah menjadi 
penarik becak, meski sekarang 
sudah berhenti. Sementara ibunya 
hanya ibu rumah tangga, yang fokus 
merawat adik-adiknya. Akhirnya, 
Noviana terpaksa turun ke jalan demi 
meringankan beban kedua orang 
tuanya. Lewat beasiswa, akhirnya 
Noviana lulus dengan hasil yang 
memuaskan.

“Untuk membagi waktu, yang 
tahu jadwal dan agenda adalah kalian 
sendiri. Jadi, kalian harus pandai-
pandai mengatur waktu,” jelasnya.and

Semangat para pelajar dalam 
Kongres Pelajar

43
NOVEMBER

- 2019 -



Berkembang Bersama 
Anak Jalanan
Lantai Atrium ITC Surabaya, Rabu (9/10) sore itu tampak ramai. Puluhan tenan yang 
menjual beragam makanan dan minuman juga laris manis. Ada antrean, meski tak 
sampai mengular. Ada penjaja makanan khas Surabaya, dan juga makanan kekinian. 
Es Puter Intisari satu diantaranya. 

Kisah Lutfi, Pemilik Usaha Es Puter Intisari Surabaya

Es Puter Intisari merupakan 
bisnis pasangan suami 
istri, Lutfi (40) dan Hendri 
Widowati (39), warga 
Simo Gunung Baru Jaya 
Blok F 2 No. 30 A Putat 

Jaya Surabaya. Bisnis ini merupakan 
turunan dari orang tua Hendri 
Widowati. Hendri dipercaya menjadi 
generasi penerus, kala orang tuanya 
tak cukup mampu kembali usaha 
karena faktor usia. 

“Saya dipercaya bapak untuk 
mengembangkan usaha es puter ini. 
Sayang kalau tidak dikembangkan,” 
jelas Hendri kepada Gapura.

Bisnis es puter orang tua 
Hendri punya pamor di kapungnya. 
Bahkan dikenal sebagai es puter yang 
punya rasa yang khas. Santan kelapa 
dengan tambahan rasa dari buah. 
Tanpa pemanis buatan tentunya.  
Hendri bilang kalau es puter ini sudah 
ada sejak belasan tahun lalu. Tapi 
tepatnya tahun 2010, Hendri terlibat 
langsung memproduksi sampai 
menjajakannya ke konsumen.

Selain faktor usia orang tuanya, 
ada alasan bagi Hendri kenapa 
memilih terlibat mengembangkan 
bisnis keluarganya daripada bertahan 
hanya sebagai ibu rumah tangga. 
Hendri memutar otak bagaimana 
harga es puter orang tuanya bisa 
dijual lebih mahal, yang sebelumnya 
hanya dijual seharga seribu rupiah per 
cup..
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“Ibu saya juga kena stroke 
waktu itu. Jualan bapak saya juga 
sudah di bawah ongkos produksi,” 
jelas Hendri.

Sementara Lutfi juga terlibat 
langsung terjun dalam bisnis es 
puter, sesudah memutuskan pamit 
dari posisi sopir direksi, di sebuah 
perusahaan nasional di kawasan 
Gresik. Keputusan yang diakuinya sulit, 
karena sebelumnya telah melewati 
masa menjadi sopir tetap selama 
belasan tahun. 

Bisnis Es Puter Intisari 
mengalami ujian pertama, di tahun 
2010 lalu ketika membuka stan di East 
Coast Center Pakuwon City Surabaya 
Timur. Es puternya masuk di antara 
puluhan stan makanan di sana, karena 
dirasa punya peluang. Tidak satu 
pun stan menjual es puter. Namun 
langkahnya terhalang karena terbentur 
sewa stan yang terlampau mahal. 
Beruntung, ada seorang pemilik stan 
yang menyewakan sebagian ruang 
untuk Hendri dengan sistem bagi 
hasil. Akhirnya, Hendri dan Lutfi mulai 
berjualan dari jam 5 sore sampai jam 
10 malam.

“Awalnya, responnya kurang 
memuaskan. Usaha es puter ini 
dianggap remeh sama pengunjung. 
Selama tiga bulan, menjadi masa 
terberatnya. Bahkan hampir pernah 
tidak laku sama sekali, dan memaksa 
Hendri membagikan dagangannya 
kepada pemilik stan di sekitarnya,” 
kenang Hendri.

Namun siapa yang 
menyangkan, di balik peristiwa itu 
menjadi modal kepercayaan Hendri 
kepada calon pelanggan. Akhirnya 
pemilik stan samping kiri-kanannya 
tahu rasa es puter yang dibuat Hendri. 
Akhirnya, Es Puter Intisari semakin 
diakui. Sampai akhirnya punya pasar 
tersendiri. 

Es Puter Intisari waktu itu 
dijual seharga 7 ribu rupiah per porsi, 
sampai meningkat perlahan menjadi 
15 ribu per porsi dalam kurun waktu 
4 tahun. Harga bahan baku yang 
tidak stabil dan biaya sewa stan 
yang terus meningkat membuat Es 
Puter Intisari harus angkat kaki dari 
foodcourt East Coast Center Pakuwon 
City Surabaya Timur. Keputusan yang 

cukup sulit, ketika 
Lutfi dan Hendri 
harus mencari 
lokasi baru untuk 
berjualan.

Akhirnya, 
keduanya 
mendirikan usaha 
es puter di atas 
motor roda tiga, 
yang berlokasi 
di Jalan Kombes 
Pol M. Duryat 
atau seberang Hotel Royal Singosari 
Cendana Surabaya. Lokasi jualan es 
puter bertahan sampai sekarang.

Karyawan Anak Jalanan 
dan Cibiran Orang Tua

Siapa yang menyangka kalau 
ujian dalam usaha juga datang dari 
keluarga Hendri. Hendri mendapatkan 
penolakan yang keras dari ayahnya 
sendiri sebagai empunya es puter, 
gara-gara merekrut karyawan dari 
anak jalanan. Mulai prasangka buruk 
latar belakang anak jalanan, sampai 
khawatir anjal berdampak pada usaha 
es puter karena penampilannya. Ada 
banyak tato di sebagian tubuhnya, 
bertindik, maupun gaya khasnya 
seperti rambut acak-acakan.

Menurut Lutfi, ada banyak 
alasan kenapa memilih karyawan anak 
jalanan. Alasan ini dilandasi karena 
rasa belas kasihan. Mereka yang 
hidup sehari-hari dijalanan dengan 
mengemis, jualan koran dan putus 
sekolah, diakui layak mendapatkan 
perhatian, khususnya dalam urusan 
pekerjaan. 

“Kalau sudah putus sekolah, 
khan kerja susah. Ya kita kasih tempat 
untuk bekerja,” jelas Lutfi.

Memperkerjakan 
anak jalanan bukan 
persoalan yang mudah. 
Selain gempuran 
persepsi miring dari 
tetangga kiri kanan 
sampai pelanggan, Lutfi 
mengaku mengontrol 
karyawan barunya ini 
juga membutuhkan 
tenaga ekstra sabar. 
Bahkan ada yang pernah 

nekat kembali turun kejalan, karena 
belum siap menyesuaikan diri. 
Dengan ketelatenananya, sebagian 
besar mereka yang direkrut bertahan 
bekerja sampai sekarang. 

Sekarang, ada 6 karyawan 
dengan posisi beragam. Seperti 
Hengki (22) dan istrinya, Maria 
(18), lalu Edi (20), Eko (21), Bagus 
(19) dan Dandung (22). Ada yang 
memproduksi es puter, dan ada pula 
yang memasarkannya.  Semuanya 
tinggal satu atap bersama Hendri dan 
Lutfi, serta orang tua Hendri.

Sementara Dandung kepada 
Gapura mengaku mendapatkan 
pengalaman berharga, ketika ikut 
bekerja bersama Lutfi. Termasuk 
belajar tentang nilai kejujuran sebagai 
pelajaran hidupnya. 

“Alhamdulillah saya juga sudah 
bisa menyicil tabungan untuk beli sapi 
di kampung,” jelas Dandung.

Dandung merupakan 
karyawan yang cukup loyal, yang 
dulunya sempat bekerja serabutan, 
dari seorang sopir sampai buruh 
garmen. Namun akhirnya memilih 
bekerja menjadi seorang karyawan 
Lutfi.and
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Jadi Guide 
Karena Rutinitas

Bagi sebagian orang, pekerjaan pemandu di museum mungkin 
tampak membosankan. Namun, Gata menemukan kebahagiaannya 

saat bertemu orang baru setiap hari, mengkampanyekan 
nasionalisme melalui kunjungan ke museum. 

Inspirasi Gata, Pemandu di Museum Dr. Soetomo Surabaya
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Museum Dr. Soetomo 
di Jalan Bubutan 
No. 85-87 Surabaya 
siang itu tampak 
sepi. Maklum, waktu 
itu, Selasa (22/10) 

bukan akhir pekan. Yang ada hanya 
dua pria tampak selonjoran istirahat 
di teras GNI, ditengah siang hari 
yang terik. Begitupun ketika Gapura 
masuk ke pintu utama Museum Dr. 
Soetomo. Meski tampak sepi dan 
tanpa pengunjung, Agata Wira Yudha 
(34) tetap terjaga di meja resepsionis 
Museum Dr. Soetomo bersama 
seorang rekannya.

Gata panggilan akrabnya, 
merupakan guide atau pendamping 
untuk Museum Dr. Soetomo 
selama dua tahun. Bahkan, sejak 
pertama kali museum ini dibuka 
untuk umum. Kepada Gapura, Gata 
mengaku kebiasaannya dirinya yang 
bersinggungan dengan pengunjung 
di Gedung Nasional Indonesia (GNI) 
yang menjadi awal dari perjalanan 
pengabdiannya di museum ini.

“Saya sering bertemu dengan 
pengunjung di sini. Padahal waktu itu 
bukan guide. Justru ada juru kunci 
yang menjadi penutur setiap ada 
kunjungan yang datang. Saya hanya 
menemaninya saja,” jelasnya.

Juru kunci makam Dr. 
Soetomo itu bernama Murtiningrum. 
Murtiningrum merupakan generasi 
penerus, sesudah orang tuanya 
meninggal dan menjadi posisi juru 
kunci sebelumnya. Dari sini lah, 
keterlibatan Gata mendampingi 
Murtiningrum menjadi awal perjalanan 
menjadi guide, ketika museum Dr. 
Soetomo dibuka untuk umum per 29 
November 2017. 

Sebelum menjadi guide, 
Gata mencicipi posisi sebagai staf 
bagian pengelola gedung GNI. 
Waktu itu gedung GNI disewakan. 
Tidak heran GNI juga sering dipakai 
untuk acara hajatan.  Gata berstatus 
tenaga kontrak di Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surabaya. 
Pengabdiannya berlanjut menjadi 
guide sampai sekarang. 

Dengan latar belakang sarjana 
manajemen dari Universitas Dr. 
Seotomo Surabaya, pengetahuannya 
tentang tokoh pendiri Budi Utomo 
ini dipelajari secara otodidak. Selain 

lewat juru kunci, Gata membaca 
literasi tentang sosok kepahlawan 
Dr. Seotomo lewat arsip yang dimiliki 
museum. Semuanya ia pelajari. Dari 
masa tumbuh kembang sampai 
meninggalnya Dr. Soetomo.

“Saya juga terbantu dari buku 
milik Yayasan GNI,” tuturnya.

Menjadi guide diakuinya 
banyak senangnya. Bertemu orang 
baru satu diantaranya. Gata setidaknya 
bertemu dengan 20-30 orang 
pengunjung per hari setiap weekday. 
Sementara diakhir pekan, pengunjung 
bisa mencapai 50 orang. Situasi 
ini yang membuatnya menambah 
teman baru. Tidak hanya itu, 
kehadiran pengunjung juga menjadi 

media kampanye dirinya, untuk 
bisa meneruskan ajakan keluarga 
atau teman pengunjung mampir ke 
museum di kemudian hari.

Namun secara pribadi, menjadi 
guide juga menumbuhkan semangat 
nasionalisme dan jiwa sosial. Karakter 
yang ditularkan Dr. Soetomo menjadi 
bagian yang terus tumbuh pada diri 
Gata, sehingga diakui berdampak 
secara positif pada dirinya.

Tugas dalam mendampingi 
pengunjung Museum Dr. Soetomo kini 
juga telah dibantu Ariski Amelia, staf 
Disbudpar Surabaya. Gata dan Ariski 
bertugas bersamaan, untuk menemani 
setiap pengunjung yang datang..and

Gata saat menjadi guide di 
Museum Dr. Soetomo
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Tjangkroekan Djoeang,
Alternatif Baru Menikmati 

Suasana Akhir Pekan 
Makin banyak alternatif 
aktivitas untuk melepas 

penat di Surabaya. Setelah 
taman dan jalan tunjungan, 

warga dapat menikmati 
pilihan lain di menikmati 

suasana malam akhir pekan 
di Tugu Pahlawan. 

Upaya Pemerintah 
Kota Surabaya dalam 
menghidupkan kembali 
tempat ikonik terus 
dilakukan. Langkah 
itu konkret, terbukti 

dengan semakin indahnya area 
seperti Jalan Tunjungan yang saat ini 
banyak dikunjungi. Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) 
melanjutkan upaya tersebut dengan 
mengupayakan hal yang sama, 
meramaikan Tugu Pahlawan dengan 
event Tjangkroekan Djoeang setiap 
akhir pekan.  

Tjangkroekan Djoeang 
diselenggarakan setiap malam akhir 

pekan di sisi barat Tugu Pahlawan 
setiap hari Sabtu dan Minggu 
mulai pukul 18.00 hingga 23.00 
WIB. Pengunjung dapat menikmati 
aneka sajian makanan dan minuman 
tradisional khas Surabaya dan Jawa 
Timur. Sambil berwisata kuliner, 
pengunjung dapat menyaksikan obyek 
koleksi pendukung lainnya seperti 
relief, dan patung di komplek Tugu 
Pahlawan. Pada momen tertentu, 
pengunjung diajak nonton bareng 
film-film bertema perjuangan. 
Melengkapinya, pengunjung juga 
akan merasakan sajian musik live 
dari para musisi jalanan kota ini yang 
istimewanya mengenakan kostum 
pejuang atau baju tradisional daerah. 
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Konsep cangkrukan sebagai 
budaya khas Surabaya menarik minat 
warga. Warga Surabaya maupun Jawa 
Timur memang gemar berkumpul 
dan bercengkerama. Dewi salah satu 
pengunjung mengaku merasa nyaman 
karena sesuai dengan kebiasaan anak 
muda untuk nyangkruk.

“Sekarang kan anak muda 
sukanya nongkrong di warkop gitu. 
Nggak salah kalau pemerintah 
membuat acara kayak gini. Konsep 
food truck yang ada disini juga 
menjadi hal yang menarik untuk 
dikunjungi dan dieksplor,” kata Dewi.

Mahasiswi salah satu 
universitas di Surabaya ini juga 
mengatakan bahwa acara ini 
menyebut keseruan lain adalah 
merasakan nuansa lokasi bersejarah di 
malam hari. 

“Asik juga sepertinya di sini 
untuk merasakan suasana Tugu 
Pahlawan di waktu yang berbeda. 
Malam kan lebih teduh. Bisa lihat 
relief-relief yang ada disini juga. Bisa 
dibilang wisata murah tapi nggak 
murahan,” seru Dewi.

Suasana dalam acara ini 
disusun dengan sangat nyaman 
dengan lampu neon kuning yang 
dipasang menggantung. Kalau pada 
umumnya kuliner yang dijajakan 
adalah kuliner kekinian, maka di 
sini yang disajikan adalah kuliner 
tradisional. Nadia, pengunjung 
lain,  menyebut makanan yang ada 
di tempat ini cukup mengobati 
kerinduan akan makanan-makanan 
jaman dulu.

“Bosan nggak sih tiap ke 
tempat nongkrong yang disajikan 
selalu makanan kekinian? Untungnya 
ada acara ini, lumayan bisa mengobati 
kerinduan akan makanan enak tempo 
dulu,” jelasnya. 

Tjangkroekan Djoeang 
mulai mendapatkan perhatian dari 
warga sekitar Surabaya. Sugiyanto, 
pria asal Gedangan, Sidoarjo ini 
mengaku sangat suka dengan konsep 
cangkrukan ini. 

“Saya sudah tiga kali kesini 
sama istri saya. Sengaja memang 
Cuma berdua biar bisa menikmati 
susasana malam Surabaya. Soalnya 
juga biasanya istri saya suka pengen 
semanggi malam-malam. Kebetulan 
disini juga ada saudara, jadi ya 
sekalian mampir lah kalau kesini,” 
jawab Yanto dengan riang.

Lokasi yang kini ramai tiap 
akhir pekan memberikan berkah 
bagi sekelompok warga. Agus, warga 
sekitar yang bertugas menjaga 
parkir di luaran tugu pahlawan pun 
mengakui adanya acara ini, mampu 
menaikkan pemasukan warga sekitar.

“Kami warga sekitaran Tugu 
Pahlawan sangat terbantu dengan 
adanya acara ini. Kawasan ini yang 

sebelumnya sepi, bisa menjadi ramai 
dikunjungi masyarakat. Karena ramai, 
otomatis peluang usaha melalui jasa 
buka parkiran ini bisa menambah 
jumlah pemasukan dalam keluarga 
saya,” paparnya.

Tak hanya Agus, para 
pedagang yang di dalam juga 
mendapatkan dampak yang sangat 
terasa. Sebut saja Pakde, pedagang 
kacang rebus mengaku hasil penjualan 
di even Cangkruan Juang ini dapat 
menambah pendapatannya.

“Ya alhamdulilah mas, biasanya 
saya keliling ngontel rombong 
saya sampai jauh, tapi di sini cuma 
manggrong (berhenti) pembelinya 
sudah pada datang sendiri,” guraunya 
sambil meladeni para pembeli. (alf )

Kesenangan warga Surabaya 
menghabiskan malam di 

Tjangkroean Joeang
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Langkah Panjang Mendampingi 

Anak Cerebral Palsy
Setiap anak berhak untuk 

mendapatkan kasih saying 
dan perhatian maksimal 

dari orang tua dan 
lingkungan sekitarnya. Tak 
terkecuali, anak penderita 

Cerebral Palsy perlu 
perhatian khusus secara 

bertahap dalam waktu yang 
cukup panjang. 

Dalam rangka 
memperingati World 
Cerebral Palsy 2019, 
Dharma Wanita 
Persatuan Kota Surabaya 
menyelenggarakan 

Pelatihan Orang Tua dan Guru 
Pendamping Khusus untuk anak 
penderita Cerebral Palsy (CP). Acara 
yang diselenggarakan di Gedung 
Wanita Surabaya ini bekerja sama 
dengan Yayasan Peduli Cerebral Palsy 
(YPCP) (15/10). Kegiatan ini dihadiri 
oleh orang tua dengan anak penderita 
CP dan guru-guru pendamping 
khusus dari berbagai kota di 
Jawa Timur serta para fisioterapis 
yang tergabung dalam komunitas 
fisioterapis anak surabaya.

Chusnur Ismiati Hendro 
Gunawan, Ketua Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Surabaya, dalam 
pembukaan mengatakan bahwa anak-
anak penderita CP membutuhkan 

terapi dengan waktu lama. Banyak 
orang tua yang menyerah anak-anak 
akan sembuh nantinya karena proses 
yang panjang ini. 

“Anak yang menderita CP 
itu adalah long life disability. Jadi 
orang tua jangan denial ke anak-
anaknya. Pengennya sembuh 100% 
bisa jalan, bisa sekolah. Ayo orang 
tua mindsetnya diubah, Step by step 
pengennya gimana. Semisal saya ingin 
anak saya bisa duduk itu lebih realistis,” 
ungkapnya.

Ia juga berjanji untuk 
mengantarkan anak-anak penderita 
CP ke level terbaik. Ia pun berharap 
pada Guru Pembimbing Khusus 
(GPK) yang biasa menemani anak 
sebagai garda terdepan yang harus 
mendampingi dan menyampaikan 
pada orang tua bahwa anak CP juga 
butuh fisioterapi tidak hanya butuh 
sekolah saja. 
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“Kami berharap GPK bisa 
memberikan pemahaman kepada 
orang tua bahwa sebenarnya anak-
anak juga memerlukan fisoterapis. 
Banyak kasus ketika mereka sudah 
dibawa ke tempat terapi di hari Jumat. 
Lalu di hari Sabtu dan Minggunya 
anak ini tidak diberikan latihan latihan 
yang merangsang motorik mereka. 
Jadinya di hari Senin ketika kembali 
lagi ya kembali ke nol. Memang GPK 
ini penting untuk memberikan edukasi 
kepada orang tua tentang perlunya 
fisioterapi anak, agar bisa melakukan 
terapi sederhana di rumah,” tegasnya.

Dharma Wanita 
mengharapkan keseriusan semua 
pihak, baik orang tua maupun para 
GPK untuk turu berperan dalam 
menemani anak CP.

“DWP sudah melakukan upaya 
apapun untuk mengedukasi baik 
orang tua, GPK hingga anak-anak CP 
untuk mewujudkan Indonesia Maju 
dengan SDM yang unggul,” tegasnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan 
dengan pemberian materi terkait jenis 
cerebral palsy yang diderita oleh anak. 
Materi ini dipandu oleh narasumber 
utama yaitu Dr. Johanes Purwanto. 
Johanes mengatakan bahwa orang 
tua wajib memahami dulu kategori 
CP yang diderita oleh anak mereka. 
Kemudian baru,  kita bisa mengerti 
penanganannya yang bisa dilakukan. 

Johanes lalu 
mempraktikkan 

cara 

mengurangi spastis/kaku badan pada 
anak CP.

“Orang tua seringkali 
menidurkan anak dengan telentang 
ketika terjadi spastisitas. Namun 
tahukah anda bahwa posisi tidur 
telentang malah akan menambah 
spastis? Harusnya dalam keadaan 
spastis anak-anak ini di dudukkan 
dipangkuan anda, bukan malah 
ditelentangkan,” jelasnya sambil 
menunjukkan posisi yang benar.

Johannes yang memang 
paham betul mengenai terapi untuk 
anak cerebral palsy ini kemudian 
mencertakan beberapa trik agar 
motorik anak dapat terangsang. Salah 
satunya adalah dengan memberikan 
stimulus untuk makan dengan 
memberikan sendok. Selain itu juga 
bisa dengan menstimulus benda 
tinggi agar bisa mengetahui apakah 
orang tua memerlukan penyangga.

“Kalau anda ingin membuat 
anak-anak bisa makan sendiri 
dengan memberikan sendok. Lalu 

beri dia mangkuk 
berisi makanan. 

Biarkan dia 

mengeksplor gerakannya sendiri. 
selain itu jika anda ingin mengerti 
apakah perlu menggunakan 
penyangga, maka stimulus anak 
dengan meletakkan sesutau barang 
yang menarik perhatian di tempat 
tinggi,” jelasnya.

Ada juga beberapa cara 
lainnya untuk mengerti bagaimana 
respon beberapa indera anak-anak. 
Salah satunya adalah dengan bunyi 
dan silly face yang dilakukan oleh 
orang tua.

“Jika ingin mengetahui 
pendengaran mereka buat bunyi-
bunyi di samping atau belakang 
anak. Jika mereka merespon arah 
suara maka indra pendengar mereka 
berfungsi,” jelas Jo, sapaan akrabnya.

Di akhir acara tak lupa 
Johanes mengingatkan bahwa terapi 
intensif itu penting sekali baik orang 
tua, terapis & medis dengan dosis 
konsisten, baik jenis latihan, durasi dll 
disekolah maupun dirumah.

“Anak dengan keterlambatan 
apapun harus dilakukan intervensi 
secara dini, pada dua tahun pertama. 
karena merupakan fase pertumbuhan 
otak anak pertama. Maka bila 
keterampilan bergerak lambat, 
berpikir pun kemudian akan lambat,” 
pungkasnya. (alf )

Ketua Dharma Wanita Persatuan, Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan, memberikan sambutan dalam  World 

Cerebral Palsy
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Edukasi Berkelanjutan 
pada Kader Pendamping Ibu Hamil 

Berkat kepedulian bersama 
pada kesehatan ibu hamil, 
angka kematian ibu hamil 
dan melahirkan menurun 

di Surabaya. Dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya, 

Surabaya sudah tidak lagi di 
urutan tertinggi di Jawa Timur.

Dalam menjaga semangat 
mendampingi ibu 
hamil di Surabaya, Tim 
Penggerak PKK (TP PKK) 
mengadakan Sarasehan 
Pendamping Ibu Hamil 

di Convention Hall Siola (28/10) lalu. 
Kegiatan dibuka secara resmi oleh 
kepala Dinas Kesehatan yang diwakili 
oleh drg. Yohana Sussie Emissa, 
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 
Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 
350 tamu yang terdiri atas satu orang 
orang kader dari 31 kecamatan dan 
dua orang kader dari 154 kelurahan di 
Surabaya.

Menurut Yohana, Dinas 
Kesehatan menekankan sinergitas 
antara pemerintah, ibu-ibu kader 
pendamping dan ibu hamil agar dapat 
mencapai kesuksesan kinerja kader 
pendamping ibu hamil ini. Selain itu, 
kolaborasi dari berbagai Organisasi 
Perangkat Dinas lain yang terkait, 
seperti Dinas Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan, dan 
Perlindungan Anak (DP5A) dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) juga diperlukan. 

“Saat in, kita bekerja sama 
dengan Dinas Komunikasi dan 
Informatika (diskominfo). Sedang 
dikembangkan aplikasi e-Bumil. 
Nantinya, melalui aplikasi ini, tak hanya 
para kader pendamping saja yang 
dapat melakukan pendataan, namun 
RT dan RW juga dapat membantu 
melaksanakan pendataan ibu hamil 
di daerah masing-masing. Dengan 
begitu, pendampingan dapat lebih 
mudah dijalankan dan lebih tepat 
sasaran”, terangnya.

Sarasehan ini merupakan 
agenda tahunan TP PKK Kota 
Surabaya. Mengingat kader 
pendamping ibu hamil di Surabaya 
sebagian besar adalah masyarakat 
umum, bukan tenaga medis, maka 
edukasi rutin dan berkelanjutan 
diperlukan. Salah satu tujuannya 
adalah evaluasi kinerja kader 
pendamping selama satu tahun. 
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“Selain evaluasi, melalui 
sarasehan ini kami juga menambahkan 
ilmu kader-kader kami. Misalnya, 
tentang apa yang tidak boleh 
dimakan selama hamil, apa yang 
sudah dilakukan setelah melahirkan, 
kemudian pula berbagai penyakit 
yang dapat diidap ibu hamil,” jelas Siti 
Nuriya Zam Zam,ketua TP PKK Kota 
Surabaya. 

Berbagai materi disajikan 
pada acara ini. Salah satunya adalah 
terkait penyakit hepatitis di ibu hamil. 
Tak hanya materi saja, namun ada 
juga sesi tanya jawab dengan dua 
dokter yang hadir agar para kader 
lebih memahami materi materi yang 
disampaikan. Selain itu, ada juga 
peragaan demo untuk menyegarkan 
ingatan para kader pendamping.  TP 
PKK Kota Surabaya mengundang 
dokter anak, Dr Dini Adityarini,SpA 
dan dokter kandungan, Dr 
Muhammad Nasir,SpOG(K). Selain itu, 
Dinas Kesehatan juga menghadirkan 

tim yang turut mengedukasi para 
kader pendamping ibu hamil ini.

Kegiatan ini diharapkan 
menjadi bagian dari upaya 
menghadapi tantangan ke depan. 
Merujuk data, angka ibu hamil di 
Surabaya tidaklah sedikit, yakni 
mencapai 46.000 orang (per 
September 2019). Angka ini tentu terus 
berubah, maka dari itu para kader 
yang hadir para sarasehan ini tidak 
dapat berjalan sendiri.

“Para kader ini tidak bekerja 
sendirian. Seperti MLM, para kader 
ini juga memiliki kaki di bawah, 
contohnya seperti pengurus RW 
setempat. Kemudian mereka bekerja 
sama untuk mendampingi para ibu 
hamil,” tambah Siti. 

Siti menegaskan posisi krusial 
kader pendamping karena sejatinya 
mereka tak hanya membantu 

saat hamil saja tetapi juga dalam 
persiapan kehamilan dan serta masa 
bersalin. Menurutnya, tujuan dari 
pendampingan ibu hamil sendiri 
kurang lebih ada tiga, yakni menekan 
angka kematian ibu hamil, ibu nifas 
dan bayi, mengedukasi ibu hamil 
tentang kesehatan diri dan janin serta 
dana yang dibutuhkan. 

“Apakah seorang ibu hamil 
sudah memiliki jaminan kesehatan 
yang menunjang? Jika belum, 
maka para kader akan membantu 
mendaftarkan. Ibu hamil sendiri tidak 
selalu mau mengikuti anjuran para 
kader, mengingat masing-masing 
ibu sudah memiliki pandangan 
akan kehamilan dan anak yang 
terkadang tidak dapat diubah. Dengan 
pemberian pemahaman oleh para 
kader dengan bahasa yang lugas dan 
mudah dimengerti, diharapkan para 
ibu dapat melalui kehamilan hingga 
persalinan dengan aman,” terangnya  
(ANA)

Pemberian materi
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CAK JEPRET

SURABAYA
HERITAGE
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Ayo jalan-jalan 

haritage di Surabaya!
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Kota Pahlawan
dan Semangat Perjuangan Rakyatnya

Surabaya menjadi satu-satunya yang berjuluk Kota Pahlawan di 
Indonesia. Julukan ini punya cerita panjang terutama berkaitan dengan 
kisah-kisah perjuangan dan kepahlawanan rakyat dalam merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan.

Surabaya memiliki 
kisah panjang tentang 
perjuangan rakyatnya 
dari zaman dulu hingga 
saat ini, baik saat merebut 
dan mempertahankan 

kemerdekaan. Salah satu yang terkenal 
dari perjuangan arek-arek Suroboyo 
ini adalah saat mempertahankan 
kemerdekaan dari sekutu, atau yang 
biasa dikenal dengan pertempuran 
10 November. Menyerahnya Jepang 
kepada sekutu pada awal Agustus 
1945 ini menjadi akhir dari kekuasaan 
Jepang di Indonesia. Kemudian 
momen tersebut dimanfaatkan para 
tokoh perjuangan, seperti Sayuti Melik, 
Soekarno, Moh. Hatta dan beberapa 
tokoh lainnya untuk merumuskan dan 
memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia. Berita kemerdekaan 

Indonesia ini juga disambut penuh 
suka cita oleh rakyat Surabaya. Tapi 
kegembiraan Surabaya tersebut tidak 
berlangsung lama. Hal ini karena 
datangnya kembali tentara Belanda 
bersama Sekutu Inggris ke Surabaya.

Sri Mastuti, Pengajar Sejarah 
di Universitas Negeri Surabaya, 
mengatakan jika pada mulanya 
Sekutu datang ke Surabaya ini untuk 
mengurusi tentara Jepang yang harus 
dipulangkan. Inggris (Sekutu) meminta 
tolong Belanda dalam menjalankan 
tugasnya. Hal ini menurut Mastuti 
karena Indonesia sendiri adalah bekas 
jajahan kolonial Belanda.

“Juga karena Belanda menjadi 
bagian sekutu di Perang Dunia kedua, 
kemudian ikut dalam rombongan 

sekutu. Yang sering disebutkan di 
buku pelajaran jika Sekutu datang 
diboncengi oleh NICA,” katanya.

Pengajar Sejarah ini juga 
menjelaskan pada awalnya masyarakat 
Surabaya tidak tau jika Sekutu datang 
bersama dengan Belanda, akan tetapi 
datang provokasi dari pihsk tersebut. 
Provokasi tersebut muncul dengan 
cara adanya perampasan barang-
barang dan puncak munculnya 
kecurigaan jika Belanda ikut dalam 
rombongan Sekutu yaitu karena 
adanya salah satu dari tentara yang 
datang mengucapkan kata “misuh”. 
Ketika hal-hal tersebut terjadi 
munculah rasa amarah dari sebagian 
besar warga Surabaya pada saat itu.
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“Itu terjadi karena arogansi dari 
Belanda ini muncul karena mereka 
menganggap jika daerah ini masih 
milik mereka. Dari arsip yang saya 
baca juga ada yang menjelaskan, 
bahwa perwira tinggi Belanda yang 
ada di Indonesia ditegur oleh pihak 
Sekutu (Inggris) karena perbuatan 
semenah-menah anak buahnya,” jelas 
Mastuti.

Hal-hal tersebut juga yang 
memunculkan beberapa perlawanan 
dari rakyat terhadap Sekutu. Menurut 
Mastuti. ketegangan dari masuknya 
Sekutu di Surabaya dimulai sejak 
Bulan September, yang mana adanya 
pengibaran bendera Belanda di Hotel 
Yamato yang kini dikenal dengan 
Hotel Majapahit dan kemudian pada 
tanggal 19 September 1945 terjadi 
peristiwa penyobekan bendera. Ia 
mengatakan bahwa pihak sekutu juga 
meminta tolong kepada Soekarno 
untuk datang dan meredakan amarah 
dari arek-arek Suroboyo. Kemudian 
yang menjadi puncaknya adalah 
terbunuhnya Jendral Aubertin Walter 
Sothern Mallaby pada 30 Oktober 
1945.

“Banyak yang mengatakan jika 
Jendral Mallaby ini ditembak ataupun 
dilempar granat, dan hingga saat ini 
tidak tahu siapa yang melakukannya,” 
tuturnya.

Peristiwa 10 November ini 
menjadi salah satu perlawanan dalam 
mempertahankan kemerdekaan yang 
besar di Indonesia. Hal ini disepakati 
oleh Mastuti, karena jika diurutkan 
dari munculnya konfik hinga benar-
benar selesai, ketegangan tersebut 
membutuhkan waktu tiga bulan 
lamanya untuk kembali kondusif. 

“Jika ditanya mengapa 
pertempuran 10 November di 
Surabaya ini dijadikan sebagai 
hari pahlawan? ya karena hampir 
melibatkan seluruh aspek penduduk 
yang ada di Surabaya. Walaupun 
ada juga pertempuran besar lainnya 
pada saat itu seperti Medan Area, 
Ambarawa, tetapi lebih kepada 
perjuangan dari BKR atau tentara 
pada masa itu. Selain itu juga area 
head to head antara rakyat dan juga 
Sekutu di Surabaya ini sangat luas 
hingga di sudut-sudut perkampungan 
terdapat penyerangan,” jelasnya.

Walaupun tanpa dilengkapi 
oleh persenjataan yang sederhana 
yang jauh berbeda dari pihak lawan, 
rakyat Surabaya tetap melakukan 
perjuangan dengan gencar.

“Sehingga di arsip yang saya 
baca, ketika ada truk Sekutu yang 
sempat dibakar oleh warga setidaknya 
di dalamnya ada lusinan mayat 
orang-orang kulit putih. Jadi di sini 
kita dapat melihat seberapa ganasnya 
perjuangan arek Surabaya ini,” ujarnya.

Mastuti menjelaskan, 
keberanian dari warga Surabaya 
dalam mengusir Sekutu dari juga tidak 
lepas dari budaya “Arek” yang melekat 
dan menunjukan adanya egaliter di 
dalam diri masyarakatnya.

“Selain itu budaya arek 
ini membuat rakyat menyadari 
kepemilikan mereka akan tempat 
tinggalnya. Bukan hanya Surabayanya 
itu sendiri, kemudian memunculkan 
persepsi di benak masyarakatnya 
bahwa disinilah kami besar, disinilah 
kami tinggal dan disinilah kami juga 
akan menjaganya,” tuturnya. [ARB]

Teatrikal Perobekan Bendera 
Belanda di Hotel Majapahit
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Tetap Segar 
dalam Cuaca Terik

Letaknya yang berada di 

pesisir membuat Surabaya 

kian akrab sekali dengan 

hawa panas dan terik. 

Anehnya, di kampung ini, 

dalam panas terik kemarau 

hawa tetap terasa segar. 

Kemarau kali ini, cuaca terasa 

sangat panas dan kering. 

Menurut Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) Juanda, Suhu 

udara di Kota Pahawan ini 

sempat mencapai angka tertinggi 

yaitu pada 35 derajat celcius pada 

Bulan Oktober. Panasnya Surabaya 

ini berhasil diantisipasi oleh kampung 

yang berada di Tambak Segaran, 

Kecamatan Semampir. Kampung Hujan 

Buatan mungkin hanya terbayangkan 

jika hal tersebut hanya ada di luar 

negeri ataupun di komik-komik juga 

novel fiksi saja. Tetapi, Kampung yang 

tepatnya berada di RT 03 RW 03 

Tambak Segaran ini dapat membuat 

lingkungannya berada dalam musim 

hujan sekalipun saat kemarau.

Tjuk Sumardi, Ketua RT 03, 

mengatakan jika di Jalan Tambak 

Segaran IV ini mampu membuat 

lingkungannya terlihat segar dengan 

adanya hujan buatan. Hujan ini berasal 

dari selang yang dipasang di atas 

rumah warga dan memanjang dari 

ujung gang ke ujung lain dengan air 

yang berasal dari dalam tanah.

Merasakan Hujan Buatan di Tambak Segaran
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“Awalnya mimpi saya itu 
membuat bagaimana gang sini itu 
bisa berkabut, tapi setelah mencoba 
coba tidak bisa dan mesinnya pun 
mahal. Kemudian kalau yang ini (hujan 
buatan) saya awalnya coba-coba juga, 
mulai pakai pipa kecil tapi gagal. Baru 
akhirnya saya menemukan cara yang 
dengan selang ini, dan panjangnya 112 
meter,” jelasnya.

Tjuk, sapaan akrabnya, 
kemudian menjelaskan jika air yang 
dipakai awalnya berasal dari Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan 
akhirnya diganti dengan air tanah. 
Menggunakan pompa air biasa dan 
keran yang berada di tengah gang, 
sudah cukup untuk membuat jalanan 
Tambak Segaran IV ini menjadi segar 
sewaktu-waktu.

“Untuk jangkauan cipratan 
airnya lumayan bisa membuat jalan 
sini seperti hujan. kemudian air dari 
IPAL sediri saya alirkan ke keran-keran 
yang ada di sepanjang jalan ini, ya 
untuk warga siram tanaman,” kata 
Tjuk.

Februari lalu, instalasi ini 
menggunakan dana dari hasil lomba 
yang diikuti Tjuk dan warganya 
mampu membeli peralatan untuk 
membuat lingkungan tempat 
tinggalnya menjadi lebih sejuk.

“Ya tujuannya satu, kan 
Surabaya panas jadi saya ingin bisa 
membuat disini itu mampu sejuk terus 
dan warga bisa menyalakannya tanpa 
ada jadwal khusus,” tuturnya.

Hujan Sumber 
Kehidupan

Hujan yang mampu dihasilkan 
oleh warga Tambak Segaran IV 
ini juga menunjang 
hijaunya kampung ini. 

Terbukti dengan adanya berbagai 
tumbuhan dan pohon yang berada 
hampir di setiap depan rumah warga. 
Ada berbagai macam jenis mulai 
pohon pisang hingga pohon nangka. 
Tjuk juga menuturkan jika ada juga 
program hidroponik di Kampung 
Hujan Buatan ini. Ada sekitar 16 
hidroponik yang aktif dan mampu 
menghasilkan hasil panen sayuran 
di sepanjang gang. Tanaman yang 
dihasilkan melalui hidroponik yaitu 
sawi, selada, pakcoy (sawi daging), 
dan seledri.

“Hasil dari panennya itu dijual, 
kemudian setelah dikurangi biaya 
produksi lainnya itu nanti kembali 
untuk pemeliharaan kampung,” 
ungkap ketua RT 03.

Tidak hanya menjual dalam 
bentuk sayuran saja tapi mulai ada 
inovasi untuk mengolahnya menjadi 
suatu produk. Tjuk mengatakan jika 
ada produk olahan dari sayuran 
hidroponik sendiri yaitu berupa 
minuman yang berasal dari pakcoy.

“Untuk minuman dari pakcoy 
ini sendiri hanya saya pasarkan saat 
ada lomba atau acara di tingkat kota 
dan ketika ada kunjungan kesini,” 
jelasnya.

Ada banyak program dari 
Kampung Hujan Buatan dan bukan 
hanya dalam hal seputar lingkungan 
saja, tetapi ada juga program 
membatiik untuk warganya. Tjuk 

mengatakan program membatik ini 
sudah berjalan selama tujuh bulan 
dengan pertemuan tiap tiga minggu 
sekali. Pelatihan yang dilakukan mulai 
dari melukis hingga mewarnai.

“Kalau batik tulis sendiri ini 
sudah menghasilkan sapu tangan, 
taplak dan syal. Kemudian untuk 
motifnya sendiri rencananya akan 
dibuat sesuai dengan kampung sini 
yaitu dengan tema hidroponik,” ujar 
Tjuk.

Gerakan untuk membuat 
lingkungan Tambak Segaran IV ini 
dimulai Juli 2017. Tjuk mengatakan 
awalnya memang di sepanjang 
gang ini masih gersang dan belum 
terawat, kemudian ikutlah lomba SGC 
tetapi gagal. Dari situlah muncul rasa 
ingin lebih membenahi lingkungan 
kampung ini menjadi lebih baik 
lagi dimulai dengan membersihkan 
selokan hingga menanam tanaman.

“Untuk menjadikan RT 03 
Tambak Segaran ini seperti ini 
saya tidak pernah menyuruh dan 
menuntut warga untuk ini itu. 
Saya melakukannya sendiri dan 
kemudian dari apa yang saya 
lakukan didukung dan contoh 
oleh warga dengan sendirinya, 
sehingga ya seperti ini mampu 
membuat lingkungan sini menjadi 
terawat,” pungkas Tjuk. [ARB]

IPAL di Kampung Hujan Buatan
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Memaknai Jihad 
di Era Millenial

Sebagian besar dari kita pasti tidak asing 
lagi dengan kata “Jihad”. Kata yang berasal 
dari bahasa Arab ini kerap disalah artikan 
sehingga memunculkan kesan angker dan 
menakutkan bagi pendengarnya. Padahal 

kata “Jihad” sendiri bukanlah kata yang 
merujuk pada kekerasan, pertempuran atau 

bahkan peperangan.
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Di dalam bahasa Arab, 
kata jihad memiliki 
makna berjuang/
usaha/ikhtiyar dengan 
sungguh-sungguh. 
Berjuang di sini 

tentu bukan selalu merujuk pada 
peperangan. Melainkan lebih umum 
yakni menegakkan nilai-nilai syariat 
Islam. Untuk menegakkan nilai-
nilai syariat Islam tentu tidak selalu 
dengan cara peperangan. Bahkan 
dalam sejarah, peperangan menjadi 
cara terakhir yang ditempuh untuk 
melindungi diri. 

Di masa dakwah di Makkah, 
Nabi Muhammad SAW bahkan tidak 
menggunakan cara peperangan 
sama sekali. Bahkan, Islam sangat 
mengutamakan toleransi antar umat 
beragama. Itu yang ditegaskan oleh 
firman Allah yang pada mulanya 
ditujukan kepada para kaum musyrik 
penyembah berhala, “Lakum dînukum 
wa liya dîn.” Peperangan terpaksa 
dilakukan ketika kaum musyrik mulai 
menggunakan kekerasan untuk 
menekan kaum muslimin.

Atas dasar yang dikemukakan 
di atas adalah sangat keliru membatasi 

makna jihad hanya pada peperangan 
bersenjata. Bukankah Allah telah 
memerintahkan Nabi Muhammad saw. 
untuk berjihad dengan menggunakan 
al-Qur’an ketika beliau masih di 
Mekkah―dimana kekuatan bersenjata 
ketika itu belum beliau miliki? Allah 
berfirman:

 مُهْدِهاَجَو َنيِرِفاَكْلا ِعِطُت اَلَف
اًريِبَكاًداَهِج ِهِب

Janganlah patuh kepada 
orang-orang kafir dan berjihadlah 
menghadapi mereka dengan al-
Qur’an jihad yang besar (QS. al-
Furqân : 52).

Jihad yang dimaksud di sini 
pasti bukan penggunaan kekerasan, 
tetapi ia adalah berusaha dengan 
semua kemampuan membulatkan 
tekad menghadapi kesulitan serta 
upaya menjelaskan nilai-nilai agama 
kepada mereka yang menentangnya.

Lantas bagaimanakah Jihad itu 
seharusnya? Terlebih di era millenial 
ini?

Berjihad dengan cara 
peperangan tentu tidak lagi relevan 

dengan kondisi Indonesia, dimana 
demokrasi dan kebebasan untuk 
memeluk agama serta menjalankan 
syariat Islam dijunjung tinggi. Umat 
muslim di era millenial ini memiliki 
Jihadnya sendiri. Berbeda dengan 
masa perjuangan di era penjajahan, 
jihad di era millenial lebih menekankan 
pada upaya untuk mengembangkan 
dan membangun negara dengan 
sistem yang baik. Sistem yang 
bermuara pada kesejahteraan seluruh 
warga negara. 

Untuk itu, umat muslim saat 
ini, hendaklah berjihad dengan cara 
memberikan kontribusi optimal bagi 
kemajuan bangsa, menuntut ilmu, 
serta membentengi diri dari hawa 
nafsu dan bisikan setan. Dengan 
cara itulah kita bisa berjihad dengan 
benar. Hasilnya, kemaslahatan bagi 
seluruh umat manusia. Sesuai dengan 
citra Islam sebagai agara rahmatan lil 
alamin. 
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RotiKukus Pelangi

Bahan:

Cara Membuat:

• Tepung terigu protein sedang - 
500 gram

• Gula pasir - 500 gram
• Air soda tak berwana - 350 ml
• Butir telur ukuran sedang - 6 butir

• SP - 1 sdm
• Vanili - 1 sdt
• Pewarna makanan warna merah, 

kuning, hijau, biru dan ungu - 
secukupnya

Sumber: https://resepkoki.id/

1. Panaskan panci kukusan. Bungkus tutup panci dengan 
kain lap.

2. Siapkan mangkok dan masukkan tepung, gula pasir, 
telur, SP, vanili dan setengah takaran air soda, lalu 
kocok dengan mixer.

3. Sambil di kocok, masukkan sisa air soda sedikit 
demi sedikit, sampai air soda habis. Kocok hingga 
mengembang, kental dan putih berjejak.

4. Bagi menjadi 5 bagian sama besar, lalu tiap bagian 
diberi pewarna 3-5 tetes. Aduk rata.

5. Tuang adonan ke dalam cetakan bolu yang telah dilapisi 
cup kertas. Tuang masing-masing satu sendok secara 
bergantian sampai penuh.

6. Kukus selama 10 menit dengan api sedang.
7. Angkat dan sajikan.

Es Kacang Merah
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RotiKukus Pelangi
Sumber: https://resepkoki.id/

Es Kacang Merah

Bahan: Bahan Saus Santan:

Bahan Pelengkap

Cara Membuat:

• Kacang merah kering, rendam 
semalaman hingga mengembang 
- 1 cup

• Air - 500 ml
• Gula pasir - 1 sdm
• Gula merah - 1 balok kecil
• Kayu manis - 3 ruas jari
• Garam - 1/4 sdt

• Santan - 250 ml
• Garam - 1/4 sdt
• Tepung maizena, larutkan dengan 

sedikit air - 1 sdt
• Daun pandan, ikat - 2 lembar

• Es batu atau serut - secukupnya
• Susu kental manis - secukupnya
• Sirup merah atau cocopandan - secukupnya

1. Tiriskan dan cuci bersih kacang hasil rendaman.
2. Masukkan kacang ke dalam panci dan tambahkan kayu manis. Masak hingga kacang merah lunak.
3. Masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Aduk rata dan masak kembali hingga kuah mengental.
4. Tuangkan larutan maizena. Aduk rata lalu masak hingga kuah mendidih dan mengental. Matikan api dan biarkan dingin.
5. Saus santan: campurkan semua bahan saus santan, masak dengan api kecil sembari diaduk, angkat dan dinginkan.
6. Penyajian: Siapkan gelas lalu masukkan 2 sdm kacang merah. Tuang sesuai selera: saus santan, es serut, sirup 

cocopandan, dan susu kental manis.
7. Siap disajikan.
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Cangkrukan
Suroboyo

Bores mari mulih jogo kiro-kiro jam rolas 
bengi.
Embong wis suepi, gak onok bemo sing lewat, 
ojek yo gak onok.
Bores malih merinding disko opo maneh 
ketepakan saiki malem Jum'at kliwon.
Mari ngenteni sui, akhire onok taksi liwat, 
waduh lumayan pikire.
Mari mlebu taksi lungguh ndhik mburi, Bores 
terus ngandani supir taksine njaluk diterno 
mulih nang Wiyung.
Mergo kekeselen, gak sui Bores langsung 
keturon pules.
Pas enak-enak turu, Bores moro-moro keroso 
taksine kok tambah alon.
Bareng didelok dhadhak supir taksine wis gak 
onok, tibake montore mlaku dhewe.
Bores tambah gemeter pas ndhelok tibake 
taksine lagi ngeliwati kuburan.
Mergo gak kuat nahan wedhi, Bores bengok-
bengok ambek kepuyuh-puyuh "Tolong !!. . 
.tolong !!".
Moro-moro seko jendelone taksi, onok 
endhase supir taksi njengongok.
Bores tambah pucet gak karuan, tibake supir 
taksine ngomong ngene.
"Hee cak . .ojok turu ae . .Ewangono nyurung, 
montore mogok iki lho. ."

NUMPAKTAKSI

Onok juragan tambak jenenge Bores ngadakno 
sayembara.
"Sopo ae sing wani njegur nang tambakku, bakal 
oleh hadiah Sepeda Motor." jare Bores.
Akeh wong sing ngumpul ndhelok sayembarane, 
tapi gak onok sing wani njegur nang tambak. 
Masalae tambake isine dhudhuk iwak tapi boyo, 
nyambik, bajul lan sak panunggalane.

Mergo gak onok sing wani njegur, hadiae digenti 
dhadhi montor kijang anyar. Tapi tetep ae gak 
onok sing wani njegur mergo merinding ndhelok 
boyone guedhe-guedhe mangap kabeh.

Akhire ambek Bores hadiahe ditambah maneh, 
montor kijang anyar ambek omah sak isine. Tapi 
tetep ae gak onok sing wani njegur. 

Mari sepi meneng kuabeh, moro-moro Mukidi 
njegur nang tambak. Penontone keplok-keplok 
kabeh ndhelok Mukidi gelut ambek boyo. Kiro-
kiro wis sak jam, akhire Mukidi tampil sebagai 
pemenang. Cumak yo ngono, awake dhedhel 
kuabeh. 

Wis mari ambekan, Bores marani arep nyerahno 
hadiae, tapi Mukidi nolak. 
"Yo wis tak tambahi dhuwik limangatus juta" jare 
Bores, tapi Mukidi tetep nolak.
"Tak tambahi mas-masan sak kilo" jare Bores 
maneh, 
Mukidi tetep gak gelem.
"Wis ngene ae, awakmu njaluk opo ae, tak turuti" 
jare Bores gak gelem kalah.
"Aku njaluk arek sing njungkrakno aku mau digowo 
rene" jare Mukidi.

NJEGUR
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Lensa Wawali

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya dipimpin oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana(1 Oktober 2019)




