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Lensa Walikota

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya menghadiri sekaligus membuka acara Papua Festival 2019 yang bertajuk  Life, Art, Culture yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza (TP) 6 Surabaya (22 November 2019)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara di salah satu forum yang digelar oleh 

United Cities and Local Government (UCLG) World di Durban Afrika Selatan

(14 November 2019)
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Majalah Pemerintah Kota Surabaya
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Salam,
Redaksi

Pembaca Gapura yang terhormat

Memasuki penghujung tahun, Gapura mencoba menyajikan komitmen Pemerintah Kota mewujudkan Kota Layak 
Anak. Berbagai upaya yang dilakukan baik yang memberikan pendidikan, membangun fasilitas layak anak, memberi 
perlindungan keamanan, serta menjaga ketahanan keluarga ditampilkan sebagai rangkaian liputan utama majalah bulan 
ini. Kami berusaha melengkapinya seperti biasa dengan analisa pakar tentang tantangan Kota Layak Anak ke depan dan 
perspektif warga. 

Dari Balai Kota, kami bagikan bermacam aktivitas Pemerintah Kota. Salah satunya kami sajikan semarak Parade 
Surabaya Juang yang tak hanya menjadi pawai yang megah tetapi juga bermakna. Selanjutnya, ada pula fakta bahwa 
viralnya tabebuya bukan datang secara tiba-tiba tetapi lebih adalah hasil kerja selama beberapa tahun. Terakhir, kami juga 
tampilkan tentang peresmian museum pendidikan sebagai objek wisata baru sekaligus wahana belajar untuk anak.

Melengkapi edisi kali ini, kami sajikan informasi ringan nan menarik tentang ragam aktivitas warga. Di rubrik inspirasi, 
kami ajak anda mengikuti cerita perjuangan kader Posyandu teladan. Selanjutnya di rubrik wisata, kami ajak anda menikmati 
sensasi menikmati kuliner tengah malam yang sedap dan legendaris. Ada pula inisiatif warga pemenang lomba kampung 
literasi. 

Beragam kisah menarik lainnya kami sajikan dan tidak boleh anda lewatkan. Kami persembahkan Majalah Gapura edisi 
Desember 2019

Selamat membaca!

ISSN : 1978‐3663
Vol.  : Edisi Desember 2019

Desain  : Ayu - Nuraisyiyah

Ket Sampul Depan:
 Anak‐anak sedang Bermain
Sumber Foto : 
 Redaksi
Ket Sampul Belakang:
 Anak‐anak sedang Bermain
Sumber Foto : 
 Redaksi

Penerbit
Bagian HUMAS Kota Surabaya

Pelindung
Walikota Surabaya

Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT.

Penasehat
Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Ir. Hendro Gunawan
Asisten Administrasi Umum

Ir. Hidayat Syah, MT

Penanggung Jawab
Kepala Bagian HUMAS

Muhammad Fikser, AP, MM

Pimpinan Redaksi
Ka.Sub.Bag. Liputan dan Pers

Jefry, S.Sos.

Redaktur
Ka.Sub.Bag. Dokumentasi dan Pelaporan

Zainuddin Fanani, SH., M.Med.Kom.

Editor
Ka.Sub.Bag. Layanan Informasi

Yanuar Hermawan, S.S.

Sidang Redaksi
Ari Chusnaini Arofah,SH; Agnes Idang,SE; 

Endang Rahayu, SE; Sumiarti;Dina Priyanti; 
Yayuk Pujiati; Ika

Bendahara
Dijah Soelistyowati

Endah Susanti

Fotographer
Affendra; Andri

Reporter
Gilang; Vinda; Dian; Delya

Layouter
Ayu Devvi; Nuraisyiyah; Iwan

Distribusi
Elya Nur Alamsyah majalahgapura@gmail.com

Jl. Jimerto 6-8 Surabaya



 

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

balai kota

 Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Warga kota yang saya muliakan

Anak adalah aset masa depan bangsa. Indonesia akan mengalami bonus demografi beberapa tahun 
mendatang dan keberhasilan melewati masa itu akan ditentukan oleh kesiapan penduduk berusia anak. Oleh karena 
itu, menjadi tugas pemerintah untuk memastian tumbuh kembang anak agar mencapai potensi maksimalnya. Di sisi 
lain, kami menyadari bahwa tantangan jaman semakin berat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
menghadirkan tatanan kehidupan yang baru, mengubah interaksi dan realitas sosial antar manusia. Informasi yang 
beredar bebas dan diakses dengan mudah perlu menjadi perhatian karena kekhawatiran masuknya pengaruh-
pengaruh buruk pada perkembangan anak. 

Kondisi tersebut mendorong kami di Pemerintah Kota Surabaya untuk berpikir lebih strategis dan bekerja 
lebih keras pada isu ini. Pemerintah Kota berupaya memastikan tumbuh kembang anak secara paripurna dari 
berbagai sisi dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Di Surabaya, kami tidak hanya memberikan 
pendidikan yang baik tetapi juga menjaga dari ragam ancaman dan memberi ruang untuk beraktivitas secara positif.
Tak kalah penting, kami pun mendorong ketahanan keluarga dimana pusat tumbuh kembang anak itu terjadi

Komitmen di atas menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak yang unggul dan menjadi rujukan di tingkat 
nasional. Bahkan, dalam beberapa kesempatan konsep Kota Layak Anak Surabaya menarik perhatian dalam forum-
forum tingkat dunia. Penghargaan tersebut tidak hanya kami anggap sebagai apresiasi atas kinerja tetapi yang lebih 
penting adalah pengingat sekaligus panduan bagi kami untuk senantiasa menjaga laju kinerja tersebut. 

Pada akhirnya, tumbuh kembang anak adalah tugas bersama antara semua pihak. Oleh karenanya, kepada 
orang tua kami ucapkan terima kasih karena telah mencurahkan perhatian dan memberikan yang terbaik untuk 
anak-anak kita. Semoga masa depan anak-anak kita lebih baik.

 WassalamualaikumWr.Wb.

 Ir. Tri Rismaharini, MT

 Walikota Surabaya





42   Program Berbasis Data Agar Tepat Sasaran

40   Plesetkan Tulisan untuk Bisa Dikenal

34    Kaleioskop 2019

22    Tabebuya Diharapkan Jadi Ikon Baru
26    Pertama di Indonesia, PDAM Terapkan ISO Anti Suap
28    Pestanya Pegiat Literasi
30    Ruang Pamer Karya, Mendukung Geliat Pariwisata
32    Agar Anak Muda Mengilhami Perjuangan Pendahulu

PROGRAM KOTA

PARLEMENTARIA

WARGA BERDAYA

KALEIDOSKOP

14    Selain Lingkungan, Sekolah dan Keluarga juga Perlu Mendapat Perhatian

18    Buka Parade Surabaya Juang, Wali Kota Risma Berpesan
          Contohlah Sikap Para Pejuang

ANALISA KOTA

LIPUTAN KHUSUS

6       Kota Layak Anak A la Surabaya
8       Kota Layak Anak, Lima Klaster yang Menjamin Tumbuh Kembang Anak
10    Tumbuhkan Kepedulian Warga Terhadap Tumbuh Kembang Anak
12    Ruang Positif untuk Anak itu Bernama Lapangan Olahraga

LIPUTAN UTAMA

6

26

30

38

40

4
DESEMBER

- 2019 -



Bangga Surabaya

@BanggaSurabaya humas.surabaya.go.id

surabaya

Berbagai cerita menarik tentang Surabaya dapat 

kalian ikuti melalui akun media sosial kami di: 

Tangani Tetangga Lahiran Terinspirasi dari Film Drama Korea     44

INSPIRASI

Pentas Keindahan Anak-Anak Istimewa     50
Bersiap Hadapi Level Lebih Tinggi     52

Warna Warni Jalan Panggung     54

Menyesap Sedap Kuliner Tengah Malam    46

WISATA KOTA

PEREMPUAN BISA

CAK JEPRET

Menyemai Minat Baca Anak di Kampung Literasi     58

SEPUTAR KAMPUNG

Berdoalah dengan Cara yang Baik     58

EMBUN

42

46

50

56

58

5
DESEMBER

- 2019 -



Unggul di Indonesia, 
Mulai Diakui Dunia

Predikat kota layak anak 
tentu tak sembarangan 
diberikan kepada suatu 
wilayah. Predikat sakral 

ini harus menyentuh 
semua aspek dan terdiri 
dari berbagai indikator. 

Memenuhi berbagai 
indikator itu, Surabaya 

menjadi Kota Layak Anak 
dengan predikat utama.

Kota Layak Anak ala Surabaya 
nampaknya tidak hanya 
terbaik di Indonesia, tetapi 
mulai mendapat perhatian 
dunia internasional. United 
Nations International 

Children’s Emergency Fund (UNICEF) 
pun seakan mengakui itu saat Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini didapuk 
menjadi pembicara di forum UNICEF 
yang bertajuk Child Friendly Cities 
Summit pada Bulan Oktober lalu. 
Dalam forum itu, Kota Layak Anak 
versi Surabaya diperkenalkan kepada 
dunia. 

Lantas, seperti apa Kota 
Layak Anak ala Surabaya?

Risma menjelaskan berbagai 
indikator Kota Layak Anak (KLA) yang 
telah diterapkan di Kota Surabaya. 
Menurutnya, suatu kota harus 
memastikan hak atas pendidikan 
anak-anak. Di Kota Surabaya, Pemkot 
Surabaya menyediakan pendidikan 
gratis dari taman kanak – kanak (TK) 
hingga sekolah menengah pertama 
(SMP). Pemkot pun menyediakan bus 
sekolah untuk antar jemput mereka 
(para pelajar). 

Konsep Kota Layak A la Surabaya
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“Kami fasilitasi bus sekolah untuk 
mendukung mobilitas anak-anak dari 
rumah ke sekolah setiap harinya,” kata 
Risma.

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.

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. Pengiriman pelajar 
ini berkat adanya sister city antara Kota 
Surabaya dengan Kota Liverpool. 

“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, 
berbagai upaya yang dilakukan pemkot 
adalah 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, Ia 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 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.

Oleh karena itu, Risma mengajak 
kepada semua pihak untuk bersama-
sama mendukung penuh anak-anak. 
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada 
gunanya dia membangun Surabaya 
dengan sedemikian bagusnya apabila 
anak-anak Surabaya tidak bisa berhasil 
dan sukses. Bagi dia, keberhasilan 
membangun Kota Surabaya adalah 
apabila anak-anak Surabaya bisa sukses 
dan berhasil. 

“Jadi, tolong anak-anak saya 
ini dijaga dengan baik. Biarkan orang 
tuanya jualan nasi pecel atau apapun, 
tapi anaknya harus sukses dan berhasil,” 
pungkasnya. 

Anak-anak bermain dakon

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan nasihat 
nasihat kepada anak-anak Surabaya
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Lima Klaster 
Program Menjamin 

Tumbuh Kembang Anak
Tujuh kali Kota Surabaya memenangkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Ketujuh 

penghargaan tersebut diraih pada tahun 2011 dan 2012 untuk tingkat madya, tahun 
2013 dan 2015 untuk tingkat nindya, serta tahun 2017, 2018 dan 2019 untuk tingkat 

utama. Kota Surabaya dipandang memenuhi indikator dari lima klaster Kota Layak Anak 
dan berhak menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak.
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Perjalanan Kota Surabaya 
untuk menjadi Kota Layak 
Anak tidaklah singkat. Satu 
per satu inovasi program 
dicanangkan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya bersama 

masyarakat demi tumbuh kembang 
anak Surabaya yang lebih baik lagi. 
Penghargaan ini ibarat buah dari 
bangunan sistem yang telah disusun 
sejak bertahun-tahun silam untuk 
menjadikan Kota Pahlawan sebagai 
Kota Layak Anak.

Secara definisi, Kota Layak 
Anak merupakan kabupaten/
kota yang mempunyai sistem 
pembangunan berbasis hak anak 
melalui pengintegrasian komitmen dan 
sumber daya pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha, yang terencana 
secara menyeluruh dan berkelanjutan 
dalam kebijakan, program dan kegiatan 
untuk menjamin pemenuhan hak 
dan perlindungan anak. Menurut 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP5A) Kota 
Surabaya, Chandra Oratmangun, 
Kota Layak Anak merupakan kota 
yang memiliki sistem baik dari sisi 
pemerintah maupun masyarakatnya 
guna mendukung dan memberi ruang 
tumbuh dan berkembang bagi anak-
anak.

“Jadi bukan hanya dari sisi 
pemerintah saja, kewajiban untuk 
mendukung tumbuh kembang anak 
serta pemenuhan hak-haknya juga 
berada pada pundak masyarakat dan 
seluruh elemen kota,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas 
Pemadam Kebakaran Kota Surabaya 
ini, terdapat lima klaster yang harus 
dipenuhi oleh setiap kota untuk bisa 
dikatakan sebagai Kota Layak Anak. 
Kelima klaster tersebut antara lain 
Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan 
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 
Luang, dan Kegiatan Budaya; serta 
Perlindungan Khusus.

“Kota Surabaya sendiri telah 
memenuhi kelima klaster tersebut 
dengan berbagai program dan 
inovasinya,” ujar Chandra saat ditemui 
redaksi Gapura di ruang kerjanya.

Chandra menjelaskan, pada 
Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, 

sejak lama pemkot telah menjamin 
hak-hak sipil anak-anak di Surabaya dan 
mengentaskan mereka dari bentuk-
bentuk eksploitasi. Sinergitas antara 
Pemkot Surabaya, masyarakat dan 
jajaran samping mampu menciptakan 
lingkungan yang aman bagi anak-anak. 
Sedangkan pada Klaster II: Lingkungan 
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 
program yang dimiliki pemkot sangat 
lengkap. Mulai dari kelas pra nikah 
untuk mempersiapkan calon pasangan 
suami istri yang mampu menghadapi 
dinamika rumah tangga dan pola 
pengasuhan anak, menyediakan 
layanan konseling psikologi bagi 
keluarga dan anak berkebutuhan 
khusus, hingga melakukan intervensi 
langsung terhadap keluarga yang 
dianggap memiliki pola asuh buruk.

“Kita selalu berikan edukasi 
pada masyarakat terkait pola asuh 
anak yang baik. Namun bila kita 
temukan permasalahan pola asuh 
yang berdampak buruk bagi tumbuh 
kembang anak, kita akan melakukan 
intervensi,” ujar Chandra.

Pada Klaster III: Kesehatan 
Dasar dan Kesejahteraan, Pemkot 
Surabaya memiliki program pemberian 
makanan tambahan bagi balita, siswa 
pra sekolah, dan anak yatim atau 
piatu. Semua itu dilakukan setiap hari. 
Sedangkan pada Klaster IV: Pendidikan, 
Pemanfaatan Waktu Luang, dan 
Kegiatan Budaya, program pemkot 
tidak hanya menyangkut pendidikan 
formal saja, namun juga pendidikan 
non formal. Diantaranya beasiswa 
pendidikan, penyediaan fasilitas taman 
baca di setiap kampung, bahkan 
beragam pelatihan keterampilan seperti 
menyanyi, menari, melukis, jurnalistik, 

vlogger, dan lainnya.

Terakhir pada Klaster V: 
Perlindungan Khusus, pemkot memiliki 
shelter khusus bagi Anak Berhadapan 
Hukum (ABH). Di sana, baik anak-anak 
yang menjadi pelaku maupun korban 
bernaung. Mereka ditempatkan di 
sana untuk mendapat pendampingan 
hukum selama proses peradilan. Pasca 
peradilan pun, pemkot tidak akan lepas 
tangan dan terus mendampingi agar 
kondisi psikologisnya pulih.

“Di sana juga kita tempatkan 
anak-anak korban pelecehan seksual. 
Sebab tidak memungkinkan bila mereka 
kembali ke rumah, tempat mereka 
dilecehkan. Sebagian besar dari mereka 
mengalami trauma. Di sana mereka 
merasa aman dan nyaman. Apalagi 
ada ibu asuh dari satpol pp yang kita 
tugaskan di sana. Mereka sudah seperti 
keluarga besar di sana,” jelas Chandra.

Menjadi Kota Layak Anak 
bukanlah perkara yang mudah. Perlu 
sinergitas antara pemerintah kota, 
masyarakat dan pihak swasta untuk 
mewujudkannya. Sebab, Kota Layak 
Anak bukan hanya soal penghargaan. 
Lebih dari itu, Kota Layak Anak harus 
bisa memberikan jaminan terhadap 
hak-hak anak dan mendukung tumbuh 
kembang anak. 

“Saat ini, kita siapkan betul-betul 
tumbuh kembang anak menyongsong 
era generasi emas di tahun 2045. Pada 
saat itu, 70% penduduk Indonesia 
merupakan usia produktif. Dan saat 
itu, yang memimpin bangsa ini adalah 
anak-anak yang saat ini tengah kita 
didik dan naungi,” tandas Chandra. (Aff)

Anak bermain di taman kota 
bersama orang tua
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Kompetisi untuk 
Menumbuhkan Rasa Peduli

Jurus andalan yang sering dilakukan di 
Surabaya untuk mendorong perubahan 

umumnya dengan membangun semangat 
kompetitif menuju perbaikan. Perubahan itu 

bukan hanya yang di permukaan dengan 
ragam tampilan dan inovasi tetapi yang 

penting ialah warga menjadi lebih peduli.

Lomba Kampung Pendidikan Menuju Kampung’e Arek Suroboyo (KP-KAS)

Upaya menjadikan Kota Surabaya sebagai kota 
layak anak tidak hanya berakhir pada ajang 
kompetisi tingkat nasional semata. Meski Kota 
Surabaya telah memenangkan Penghargaan 
Tingkat Utama pada tahun 2017 dan 2018, 
pemkot terus menggaungkan Program Kota 

Layak Anak hingga lapisan masyarakat terbawah. Melalui 
ajang Kampung Pendidikan menuju Kampung’e Arek 
Suroboyo (KP-KAS), pemkot ajak seluruh lapisan masyarakat 
turut peduli dengan tumbuh kembang anak.
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Pelatihan sepak bola

Pelatihan menari

KP-KAS pertama kali 
dicanangkan pada tahun 2015. Empat 
tahun berjalan, antusiasme warga Kota 
Surabaya untuk berpartisipasi pada 
ajang tahunan ini semakin meningkat. 
Peserta program Kampung Pendidikan 
Kampung’e Arek Suroboyo secara 
administrasimeliputi setiap kelurahan, 
minimal 1 (satu) RW yang terdiri 
minimal 2 RT untukmengakomodir 
seluruh kategori kampung pendidikan.

Menurut Kabid 
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 
dan Perlindungan Perempuan dan 
Anak (PPA), Dinas Pengendalian 
Penduduk, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP5A) 
Kota Surabaya, Ida Widayati, tujuan 
diadakannya KP-KAS adalah untuk 
menciptakan kondisi daerah tinggal 
anak yang nyaman dan aman bagi 
proses tumbuh kembangnya.

“Tujuannya adalah untuk 
menciptakan kondisi daerah tinggal 
anak yang nyaman dan aman 
bagiproses tumbuh kembangnya 
dengan dukungan masyarakat yang 
menjamin pemenuhanhak anak dan 
mengupayakan perlindungan anak 
secara optimal,” ujarnya.

Ida menjelaskan, ajang 
KP-KAS di tahun ini, para peserta 
akan dikelompokkan menjadi dua 
tingkat yakni tingkat madya dan 
tingkat pratama. Di masing-masing 
tingkat terdapat lima kategori yang 
harus dipenuhi oleh setiap kampung 
peserta. Kelima kategori tersebut 
antara lain Kampung Belajar, Kampung 
Sehat, Kampung Asuh, Kampung 
Kreatif dan Inovatif, serta Kampung 
Aman. Kelima kategori tersebut 
merupakan cerminan dari lima 
indikator atau klaster Kota Layak Anak.

Dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, kini kegiatan non 
akademik masuk menjadi salah satu 
indikator kategori Kampung Belajar. 
Kategori kampung yang memiliki 
kepedulian dan komutmen untuk 
menjamin terlaksananya lingkungan 
yang mendukung pendidikan atau 
belajar anak ini, harus memasukkan 
fasilitas pelatihan keterampilan di luar 
akademik. 

“Tahun 2019 ini, ada tambahan 
kegiatan yang masuk kategori ini 
dengan memfasilitasi kegiatan di 
luar akademik, dengan memberikan 
pelatihan menari, menyanyi, 
melukis,jurnalistik, melukis. Ada 13 
pelatihan, dan pesertanya semakin 
banyak, sekarang sekitar490 anak,” 
papar Ida Widayati.

Selain itu ada empat kategori 
lain yang harus dipenuhi oleh 
setiap kampung peserta antara lain 
Kampung Sehat yakni kampung 
yang memberikan suatu kondisi 
fisik, mental, dan sosial sebagai 
satu kesatuan dan bukan hanya 
bebas dari penyakit atau kecacatan 
tetapi kehidupan yang nyaman 
dan harmonis; Kategori Kampung 
Asuh yakni kampung yang memiliki 
kesadaran terhadap pengasuhan anak 
sesuai dengan kebutuhan tumbuh 
kembang anak; Kampung Kreatif 
dan Inovatif yakni kampung yang 
memiliki inovasi program kampung 
untuk tumbuh kembang anak; serta 
Kampung Aman yakni kampung yang 
menjamin keamanan dan keselamatan 
anak / warga dari segala bentuk 

kekerasan, penelantaran, eksploitasi 
serta resiko kecelakaan.

Dengan adanya ajang 
kompetisi antar kampung tingkat 
kota ini, semakin banyak kampung-
kampung yang mendukung tumbuh 
kembang anak tercipta. Sejalan 
dengan itu, warga Kota Surabaya pun 
semakin peduli terhadap anak-anak di 
lingkungan sekitarnya.

Muara dari seluruh 
pemenuhan kelima kategori 
tersebut adalah KP-KAS diharapkan 
menjadi gerakan masyarakat dalam 
melindungi dan menyiapkan masa 
depan anak. Pemerintah Kota 
Surabaya mengapresiasi dukungan 
juga partisipasi warga, dan berharap 
perjuangan tersebut membawa hasil, 
mengantark ananak-anak Surabaya 
menjadi anak yang berkarakter baik, 
mampu mandiri dan bersaing dengan 
anak-anak di seluruh dunia.(Aff)
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Ruang Positif untuk Anak itu Bernama 

Lapangan Olahraga
Di antara berbagai strategi mewujudkan kota yang layak 
bagi anak di Surabaya ialah memastikan energi mereka 

tersalurkan kepada hal-hal positif. Pemeritah Kota Surabaya 
memberikan ruang-ruang ekspresi untuk menampung tenaga 

melimpah anak-anak muda itu di lapangan olahraga.

Pembangunan fasilitas 
olahraga di Surabaya 
menjadi salah satu fokus 
Pemerintah Kota Surabaya 
selama ini. Ini membuat 
Surabaya kini memiliki 

sarana olahraga yang kian melimpah 
dibandingkan kota-kota lainnya. Kini 
Kota Pahlawan memiliki lebih dari 
500 fasilitas lapangan olahraga yang 
tersebar di seluruh penjuru Surabaya. 
Fasilitas lapangan olahraga tersebut 
terdiri atas 145 lapangan futsal, 36 
lapangan sepak bola, 128 lapangan 
basket, 116 lapangan voli, 35 lapangan 
bulu tangkis, 6 lapangan tenis, 16 
lapangan wall climbing, 1 lapangan 
hockey, 1 lapangan softball, 1 lintasan 
atletik, 2 lapangan lompat jauh, 1 
lapangan sepatu roda, 1 sirkuit balap 

motor dan drag race, 8 lapangan 
multifungsi, dan 7 sarana jogging 
track.

Pembangunan fasilitas 
olahraga yang masif di Surabaya 
dimaksudkan agar anak-anak 
Surabaya memiliki alternatif 
pengembangan minat dan bakatnya 
dalam bidang olahraga dengan 
jangkauan yang mudah dari rumah 
atau tempat ia bersekolah. Hampir di 
setiap taman yang ada di Surabaya 
terdapat minimal satu fasilitas 
olahraga seperti futsal, voli atau 
basket. Setiap hari selalu digunakan 
oleh anak-anak Surabaya untuk 
sekadar bermain ataupun latihan.

Pembangunan fasilitas 
olahraga tak hanya bertujuan 
menggali bibit muda calon atlet. Yang 
lebih penting ialah dengan peletakan 
lapangan di taman atau permukiman, 
lapangan tersebut menjadi ruang 
bermain positif bagi anak. Suatu kala 
dalam peresmian, lapangan futsal di 
wilayah Krembangan Februari lalu, 
Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya 
menyampaikan adanya lapangan 
futsal itu supaya menjadi wahana bagi 
anak-anak di Kecamatan Krembangan, 
agar terhindar dari hal-hal yang 
sifatnya negatif. Selain itu, anak-anak 
yang tinggal di kawasan tersebut, bisa 
mengembangkan minat dan bakatnya 
di bidang olahraga sehingga bisa 
berprestasi. 
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“Mudah-mudahan anak-anak 
di sini nanti bisa memanfaatkan. 
Dengan adanya lapangan ini 
kenakalan remaja bisa turun dan anak-
anak bisa berprestasi,” kata dia.

Dalam pikirannya, salah satu 
upaya untuk menghindarkan anak-
anak dari kenakalan remaja adalah 
dengan membuat kegiatan yang 
bernilai positif. Jika anak-anak dialihkan 
ke hal-hal positif, maka mereka tidak 
sempat untuk berpikir negatif. 

“Karena itu kita memberikan 
ruang-ruang positif seperti lapangan 
futsal ini untuk anak-anak kita,” ujarnya.

Pembangunan lapangan futsal 
itu, merupakan bagian dari upaya 
Pemkot Surabaya untuk menyediakan 
sarana olahraga yang merata di 
Kota Pahlawan. Bahkan, Wali Kota 
Risma menyebut, selain menyediakan 
lapangan futsal, Pemkot Surabaya juga 
membangun wahana olahraga lain. 
Seperti sirkuit balap motor, dan kolam 
renang untuk para pelajar. 

“Saya juga membangun sirkuit 
balap motor untuk anak-anak yang 
hobinya balapan dan membuat kolam 
renang. Sepanjang itu positif, kenapa 
tidak,” tuturnya.

Risma juga berpesan kepada 
masyarakat, agar ikut serta membantu 
pemerintah menjaga anak-anak dari 
bahaya kenakalan remaja. Sebab, 

perkembangan teknologi yang 
semakin cepat, membuat anak-anak 
mudah terpengaruh dengan hal-
hal negatif.  Karena itu, ia berharap, 
kepada para orang tua agar terus 
mendorong anak-anak mereka supaya 
mengarah ke kegiatan positif.

“Masa depan bangsa ini ada di 
tangan mereka, kalau mereka hancur, 
bangsa ini juga 
hancur. Kita 
buktikan kalau 
anak-anak kita 
adalah aset yang 
harus dijaga. 
Karena itu, mari 
kita dorong 
anak-anak kita 
untuk hal-hal 
yang positif,” 
ujarnya.

Visi Wali 
Kota diamini 
oleh Afghani 
Wardhana, 
Kepala Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga. 
Di Dispora, tak 
hanya olahraga 
prestasi yang 
diurus tetapi 
juga yang 
sifatnya rekreasi.

 “Keduanya kita kembangkan, 
sebab memiliki manfaat yang besar 
bagi masyarakat baik anak-anak 
maupun orang tua. Selain bisa 
menyehatkan tubuh, olahraga juga 
bisa menjadi sarana refreshing bagi 
masyarakat,” ujar Afgani.

Menurutnya, Manfaat olahraga 
tidak hanya berhenti sampai di situ. 
Bagi anak-anak muda, olahraga 
menjadi salah satu lahan aktualisasi 
dan menyibukkan diri setelah 
bersekolah. Ketika waktu mereka habis 
dengan menjalani hoby berolahraga, 
mereka tidak akan terjerumus pada 
hal-hal negatif seperti tawuran, miras, 
hingga narkoba.

“Karena itu fasilitas olahraga 
kami bangun merata agar anak-
anak muda mudah menjangkaunya. 
Jadi setelah pulang sekolah mereka 
bisa bermain futsal misalnya. Sore 
pulang ke rumah, bersih-bersih diri, 
malamnya belajar lalu tidur. Lebih 
baik mereka sibuk dengan hoby yang 
positif dari pada terjerumus kegiatan 
negatif,” jelas Afgani.

Sirkuit drag race di area 
Gelora Bung Tomo

Wall Climbing di Jalan Irian 13
DESEMBER

- 2019 -



Selain Lingkungan, 
Sekolah dan Keluarga juga Perlu 

Mendapat Perhatian
Menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA), Surabaya 

dianggap telah memberikan tempat hidup yang layak 
untuk buah hati. Kartika Rinakit, pengajar Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) 
Universitas Negeri Surabaya memberi usulan.

Saat ini inisiasi Kota Layak Anak telah dilakukan 
oleh 389 Kota/kabupaten yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Mendapatkan predikat 
Kota Layak Anak bukanlah suatu perkara yang 
mudah. Pasalnya, sebanyak 24 indikator harus 
mampu dipenuhi dan diterapkan oleh seluruh 

lapisan masyarakat. KLA merupakan sistem pembangunan 
berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan 
hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan jumlah 
anak yang mencapai 87 juta jiwa, atau sekitar 34% dari 
total penduduk Indonesia membuat pemerintah harus 
bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk 
membangun masa depan berkualitas. Tiga kota terpilih 
sebagai peraih penghargaan kota layak anak kategori 
utama yaitu Solo, Surabaya dan Denpasar. Surabaya 
dan Solo berhasil mempertahankan predikat KLA utama 
tersebut.

Mengamati penghargaan yang kesekian kalinya 
berhasil diraih oleh Kota Surabaya, Kartika Rinakit, 
mengatakan bahwa kota layak anak yang dicanangkan dan 
sudah terealisasikan memang sudah lebih terasa nyaman 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Realisasi kota layak anak di Surabaya ini sudah 
terlihat dan terasa. Sudah lebih nyaman dan aman bagi 
anak-anak untuk bermain dan belajar,” katanya.

Kemudian ia juga menjelaskan mengenai seperti 
apa kota layak anak versinya. Kartika melalui sudut 
pandangnya mengatakan bahwa kota layak anak adalah 
kota yang memperhatikan tiga pusat pendidikan anak usia 
dini.

Kartika RinakitD
Dosen Prodi PG PAUD
Universitas Negeri Surabaya
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“Karena fokus saya pada 
bidang pendidikan maka yang jadi 
acuan dalam pikiran saya adalah 
tiga pusat pendidikan anak usia dini. 
Keluarga, sekolah dan lingkungan. Jadi 
menurut sebuah kota dapat dikatakan 
layak anak jika memenuhi kriteria 
tersebut,” jelasnya.

Menyoroti Surabaya yang 
selama ini mendapat penghargaan 
sebagai Kota Layak Anak, Kartika 
mengatakan bahwa tiga kriteria di atas 
harus seimbang.

“Perihal Lingkungan, saya 
melihat Surabaya sudah memfasilitasi 
itu. Pembangunan taman-taman 
edukatif itu sangat menunjang 
perkembangan anak-anak. Apalagi 
anak usia dini itu cara berlajarnya 
bukan hanya mendengarkan gurunya 
tapi juga bermain,” jelas Kartika.

Namun, melihat 
perkembangan di kriteria lingkungan 
begitu pesat Kartika menegaskan 
bahwa pemerintah tidak boleh 
meninggalkan dua aspek lainnya yaitu 
Keluarga dan Sekolah. 

“Himbauan untuk pemerintah 
adalah agar tidak meninggalkan dua 
aspek lainnya. Kalau lingkungan sudah 
oke. Bagaimana dengan keluarga 
dan sekolahnya? Di Surabaya saat 
ini memang sudah ada Pos Paud 
Terpadu (PPT) yang tersebar di seluruh 

Surabaya.  Apakah itu sudah layak? 
Bukan hanya fasilitas secara tempat 
tetapi apakah mereka terfasilitasi 
untuk bermain yang edukatif,” jelasnya.

Beralih ke isu kekinian yang 
masih menunjang pembahasan 
mengenai kota layak anak, sanitasi 
memang tak bisa dilupakan 
begitu saja. Sanitasi merupakan 
paket lengkap warga yang hidup 
diperkampungan. Tapi menurut 
Kartika, sanitasi yang ada di kampung-
kampung masih kurang diperhatikan.

“Menurut Bu Risma 70% 
warga itu hidupnya di perkampungan. 
Mereka banyak yang terfasilitasi di 
PPT tadi. Namun untuk sanitasi masih 
kurang diperhatikan,” kata Kartika.

Mencontohkan sebuah kasus 
ketika ada anak-anak yang disuruh 
orang tuanya untuk meminta-minta 
di jalanan, padahal orang tuanya ada 
di situ. Kartika mengatakan bahwa 
kejadian seperti itu sudah jarang 
ditemukan.

“Dulu kan kita sering 
menemukan banyak anak-anak yang 
di jalanan meminta-minta padahal 
ada orang tuanya di situ. Namun 
saat ini sudah jarang ditemukan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa 
segi perlindungan khusus sudah 
diperhatikan,” katanya.

Dengan semakin banyak 
program yang diberikan oleh 
pemerintah dan beberapa program 
sudah mulai bisa dirasakan 
manfaatnya. Tetapi banyaknya 
program yang ada juga harus 
dibarengi dengan sinergitas dari 
tiap-tiap badan atau lembaga yang 
berwenang. 

“Sinergitas itu harus ada. 
Realitanya Pos Paud ada tapi tidak 
berjalan beriringan dengan posyandu, 
padahal mereka berada dalam satu 
naungan. Atau bisa juga pemerintah 
bekerja sama dengan universitas. 
Sudah ada sih sebenarnya, tapi hanya 
sebatas pelatihan,” katanya.

Kartika juga mengatakan 
bahwa ini harus dipahami sebagai 
sebuah realitas bahwa masih ada hal 
yang perlu diperhatikan lagi dibalik 
Surabaya yang sudah mendapat 
penghargaan KLA. 

“Ini bukan kritik, tapi ini 
gambaran realitas yang terjadi di 
lapangan. Agar pemerintah bisa 
paham betul. Apa yang sebenarnya 
diperlukan oleh masyarakat. Utamanya 
dalam sisi regulasi. Penting sekali agar 
(misalnya) anak-anak yang menjadi 
korban cerai orangtuanya bisa 
mendapat pertolongan,” tutupnya. 
(alf )
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KATA MEREKA !
Tentang Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak

Kota layak anak itu yang ramah buat bermain dan 
belajar anak. Surabaya sudah mewakili itu kok. 
Saya merasa sudah cukup ramah bagi anak-anak.

Banyaknya kasus anak korban perceraian orang 
tua harusnya menjadi evaluasi. Bagaimana orang 
tua harusnya dedukasi perihal kehidupan pasca 
perceraian. Anak-anak korban tersebut harus bisa 
diayomi oleh pemerintah, setidaknya dengan 
memberi pemahaman.

Kota yang mendukung serta menyediakan ruang 
gerak untuk tumbuh kembang anak pada masa 
pertumbuhan dalam berinteraksi dikehidupan 
bermasyarakat.

Sebagai orang tua muda, yang ada dipikiran 
saya ketika berbicara soal kota layak anak adalah 
bagaimana informasi pribadi anak terjaga. 
Mengingat teknologi semakin maju di zaman 
4.0 ini. Keterbukaan informasi bisa menjadi 
pendukung dan penghambat. Semoga Surabaya 
bisa memfilter era keterbukaan informasi ini. 

Sumiyah, (Guru PAUD)

Rodhi Atam A.R., (PNS)

Yaumi, (Guru TK)

Ujang Adi P., (Karyawan Swasta)
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Di benak saya, kota layak anak itu yang 
ditempat-tempat publik memfasilitasi anak 
untuk bermain juga. Jadi misal di dalam mall, 
adanya playgorund itu penting. Playground 
yang edukatif ya pastinya. 

Surabaya ini sudah bagus fasilitas dan 
pendukung lannya. Tapi saya menggaris bawahi 
para petugas keamanan. Petugas keamanan 
ditempat-tempat publik haruslah yang ramah 
dengan anak.

Kota layak anak adalah kota yang mendukung 
tumbuh kembang anak dari segala aspek. 
Utamanya yang nampak. Cukup dengan 
meberikan tanda-tanda seperti buang sampah 
pada tempatnya. Itu cukup untuk mengedukasi 
anak-anak.

Semoga ke depannya Surabaya bisa terus 
mempertahankan penghargaan Kota Layak 
Anak yang disanndangnya. Itu berarti, semua 
yang ada saat ini mulai dari fasilitas dan 
yang lainnya harus dijaga dan harusnya bisa 
ditingkatkan. 

Science Achmad, (Pegawai Swasta)

Supriyono, (Pedagang)

Murini, (Wiraswasta)

Sriyani, (Ibu Rumah Tangga)
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Kemegahan yang 
Selalu Bermakna
Parade Surabaya juang selalu bermakna bukan hanya 
karena kemegahan dan kemeriahannya, tetapi karena 
selalu ada pengingat untuk mentauladani semangat 

kepahlawanan.

Parade Surabaya Juang 2019
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Pagi itu udara di sekitar Tugu 
Pahlawan terasa sejuk. 
Matahari mulai mengintip 
dari ufuk timur. Ribuan 
orang sudah memadati 
sisi timur Tugu Pahlawan, 

tepatnya di depan Kantor Bappeda 
Provinsi Jatim (Pintu Masuk Timur 
Tugu Pahlawan). Ribuan orang itu 
nampak berpakaian lengkap ala para 
pejuang. Berjejer sembari menenteng 
senjata. Kendaraan tempur jenis Anoa 
dan Jeep Willys juga nampak di antara 
mereka. Suasananya seakan berubah 
pada masa perjuangan silam.

Ya, mereka adalah peserta 
Parade Surabaya Juang 2019 yang 
digelar Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya dalam rangka menyambut 
Peringatan Hari Pahlawan. Para 
peserta itu, terdiri dari jajaran 
Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Pemkot Surabaya, pelajar, TNI, Polri, 
Veteran dan komunitas pecinta sejarah 
dari seluruh Indonesia. Bahkan, 
ada pula peserta dari perwakilan 
delegasi Negara Rusia, yakni Kota St. 
Petersburg, dan Volgograd. Setidaknya 
ada tiga ribu peserta yang mengikuti 
Parade Surabaya Juang 2019.

Pada kesempatan itu, Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama 
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti 

Buana dan Jajaran Forum Pimpinan 
Daerah (Forpimda) Surabaya juga 
nampak hadir untuk membuka pawai 
yang digelar setiap tahun itu.

Wali Kota Risma 
menyampaikan, dulu ketika para 
pejuang merebut kemerdekaan tahun 
1945, semua ikut berjuang dengan 
seluruh lapisan masyarakat. Berbagai 
suku bangsa, agama dan etnis, ikut 
berjuang bersama. Bahkan, kala itu 
ada pejuang dari kalangan pesantren-
pesantren. “Oleh karena itu, saya 
ingin menyampaikan, kita jangan 
pernah melupakan apa yang pernah 
diperjuangkan oleh para Pahlawan 
untuk negara kita, untuk kota kita 
tercinta seperti saat ini,” kata dia 
mengawali sambutannya.

Menurutnya, ketika para 
pejuang merebut kemerdekaan, 
mereka tidak pernah membeda-
bedakan. Karena itu, Wali Kota 
Risma berpesan kepada warga 
Surabaya agar mencontoh sikap para 
pendahulu. Caranya, dengan tidak 
mudah terprovokasi untuk terpecah-
belah, karena berbeda suku bangsa, 
agama maupun etnis. “Jangan mudah 
dihasut, jangan mudah kena hoax, 
karena sesungguhnya mereka yang 
membuat fitnah dan hoax karena 
mereka yang ingin memecahkan 

persatuan dan kesatuan kita dan 
menghancurkan negara tercinta,” 
tegasnya.

Pada kesempatan itu, wali 
kota perempuan pertama di Surabaya 
ini juga berpesan kepada arek-arek 
Suroboyo agar mencontoh para 
pejuang dengan menjadi teladan 
bagi seluruh bangsa dan negara. 
Baginya, jika ingin Kota Surabaya 
semakin maju, maka semua harus 
bersatu padu melawan kemiskinan 
dan kebodohan. “Arek-arek Suroboyo 
adalah arek-arek pejuang yang tidak 
kenal menyerah dan putus asa. Ayo 
kita tetap berjuang, sekali Merdeka, 
tetap Merdeka,” pesannya.

Setelah Wali Kota Risma 
menyampaikan sambutan, acara 
kemudian diisi dengan pembacaan 
puisi berjudul “Surabaya Bhineka” 
yang dibawakan oleh sosiawan Leak 
Kustiya. Menariknya, usai pembacaan 
puisi, tiba-tiba saja suara dentuman 
keras mirip meriam terdengar 
bersahutan. Suasana di lokasi pun 
nampak begitu tegang. Ada ratusan 
orang berlarian sambil menenteng 
senjata, dan menembak ke arah 
berlawanan. Ternyata, ini merupakan 
pertunjukkan teatrikal kolosal yang 
dibawakan oleh komunitas pecinta 
sejarah dari seluruh Indonesia.

Aksi teatrikal Parade 
Surabaya Juang

19
DESEMBER

- 2019 -



Sekitar pukul 08.00 Wib, 
dengan mengendarai kendaraan 
Anoa, Wali Kota Risma bersama 
Forpimda Surabaya dan para 
peserta mulai berangkat menuju 
finish di Taman Bungkul Surabaya. Di 
sepanjang rute perjalanan, masyarakat 
pun terlihat antusias menyaksikan 
rombongan Parade Surabaya Juang 
itu. Bahkan, banyak dari mereka 
yang mengabadikan momen itu 
menggunakan kamera smartphone. 
Ada pula penonton yang berebut foto 
selfie dengan Wali Kota Risma.

 Ketika sampai di depan 
Gedung Siola, para peserta berhenti 
sejenak untuk menyaksikan teatrikal 
kolosal perjuangan yang ditampilkan 
oleh Komunitas pecinta sejarah dari 
seluruh Indonesia. Namun, ketika tiba 
di depan Hotel Majapahit, di atas 
kendaraan Anoa, Wali Kota Risma 
berteriak lantang membacakan 
puisi karya KH. Mustofa Bisri atau 
yang akrab disapa Gus Mus itu. 
“Allahuakbar, Allahuakbar, Surabaya 
adalah Kota Keberanian, Kota 
Kebanggaan,” begitulah sedikit isi puisi 

yang dibacakan Wali Kota Risma.

Setiba di Perempatan Jalan 
Bengawan, Wali Kota Risma kemudian 
menerima senjata dari perwakilan 
veteran sebagai simbol penyerahkan 
estafet perjuangan kepada generasi 
berikutnya. Setelah itu, ia bersama 
Forpimda Surabaya tiba di garis finish 
dan menyaksikan penampilan dari 
berbagai peserta. Penampilan itu, 
mulai dari pembacaan puisi, drum 
band, hingga teatrikal perjuangan.

Pada kesempatan itu, Wakil 
Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti 
Buana menyampaikan, peringatan 
Parade Juang 2019 ini sebagai 
momentum untuk mengingat 
dan mentauladani semangat para 
pahlawan. Menurutnya, rangkaian 
acara ini adalah upaya untuk 
membangkitkan semangat kesatuan 
bagi seluruh masyarakat Kota 
Surabaya khususnya.

“Artinya kita mentauladani 
para pahlawan, bahwa kemerdekaan 
itu diraih oleh seluruh elemen, 
khususnya di Surabaya dan umumnya 
di Indonesia, dan ini merupakan upaya 
untuk membangkitkan semangat 
kesatuan,” kata Wawali Whisnu.

Selain itu, ia juga menjelaskan, 
tantangan yang dihadapi kaum 
milenial saat ini ialah melanjutkan 
perjuangan para pahawan. Menurut 
dia, problem yang dihadapi era 
saat ini adalah masalah intoleransi, 
radikalisme dan masalah terorisme. 
“Jadi tantangannya hari ini adalah 
masalah intoleransi, radikalisme, 
masalah terorisme itu yang kita hadapi 
dengan semangat 10 November 1945,” 
jelas dia.

Oleh karena itu, Whisnu 
menyebut, semangat 10 November 
1945, patut ditiru agar masyarakat 
tidak lagi memandang suku, agama 
dan etnis. Sebab, dulu para pejuang 
bergabung menjadi satu dan sama-
sama berjuang untuk membuat 
bangsa Merdeka. “Itulah semangat 
yang kita harus satukan,” pungkasnya. 
(*)

Wali Kota Surabaya menaiki 
kendaraan Anoa
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Rencana Panjang 
Mewujudkan Ikon Baru

Decak kagum publik atas keindahan tabebuya yang bermekaran 
beberapa waktu lalu bukanlah sebuah kebetulan. Ada kerja keras 

sebelumnya serta rencana panjang ke depan untuk semakin 
menambah keindahan Kota Pahlawan. 

Di balik Surabaya Berbunga
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Bulan November menjadi 
bulan indah bagi Kota 
Surabaya. Di bulan ini, 
puncak bermekarannya 
Bunga Tabebuya. Bunganya 
pun berguguran hingga 

habis. Berada di bawahnya, serasa 
hujan bunga. Inilah momen yang 
hanya datang satu tahun sekali. Ini 
Surabaya rasa Jepang.  Keindahan 
Bunga yang mirip Sakura itu dapat 
ditemui di berbagai jalan protokol, 
seperti di sepanjang Frontage Road 
Barat Jalan Ahmad Yani, mulai dari 
kantor Dinas Perhubungan Jawa 
Timur hingga Kebun Binatang 
Surabaya. Ada pula Jalan Jemur 
Andayani, Gayungsari, Kertajaya, 
Adityawarman hingga Mayjend 
Sungkono. 

Posisinya yang berjajar di 
pinggir jalan, tentu menyita perhatian 
pengguna jalan. Tak jarang mereka 
menyempatkan diri untuk berhenti 
sejenak, hanya sekadar berswafoto 
atau berselfie ria. “Indah sekali dan 
cantik. Adem rasanya di hati,” kata 
Sri Indah, warga Perum Gunungsari 
Indah, Surabaya, saat berfoto ria di 
bawah pohon Tabebuya. 

Kepala Bidang Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan 
Umum (PJU) Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) 
Kota Surabaya, Hendri Setianto 

mengatakan, 
jumlah 
pohon Tabebuya 
di Surabaya setiap 
tahunnya selalu diperbanyak. 
Jika ditotal, sampai saat ini sudah 
ada sekitar 7 ribu pohon yang 
sudah tertanam di Surabaya. 

Penanaman pohon ini sudah dimulai 
sejak 10 tahun lalu. 

“Pohon Tabebuya ini akan 
terus kami tambah di berbagai titik. 
Tahun 2020, kami akan menanam 
sekitar 500 pohon lebih Tabebuya pink 
di pinggiran Surabaya. Mungkin akan 
diletakkan di Surabaya Barat,” kata dia. 

Ia juga menjelaskan bahwa 
jauh hari sebelum Bunga Tabebuya 
di Surabaya viral dan banyak dikenal 
masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya sebenarnya juga telah 
melakukan budidaya bunga Tabebuya. 
Bahkan, budidaya atau pembibitan 
itu sudah dilakukan sejak lima tahun 
lalu di Kebun Bibit Wonorejo, Rungkut, 
Surabaya. “Yang dibudidayakan 
itu berbagai jenis, yang berwarna 
kuning, putih, dan pink. Dan ini untuk 
jangka panjang. Kalau pembibitannya 
sekarang, mungkin penanamannya 
masih lima tahun mendatang,” kata 
dia. 

Bunga Tabebuya Kuning

Tabebuya pink
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Menurut Hendri, di Kebun Bibit 
Wonorejo yang luasnya mencapai 
satu hektar itu, dikembangkan 
proses pembibitan berbagai jenis 
tanaman. Dari luasan kebun bibit itu, 
area pembibitan tanaman Tabebuya 
menempati lahan berukuran 100 x 2 
meter yang terdiri dari beberapa blok. 
“Dari biji (Tabebuya) yang kita ambil 
dari tanaman yang ada di pinggir-
pinggir jalan, kita bibitkan dalam blok 
atau bedeng. Kira-kira ada enam blok, 
dan tiap blok ada sekitar 1.500 bibit,” 
paparnya.

Hendri menyebut, dari proses 
pembibitan di bedeng-bedeng itu, jika 
tanamannya sudah berukuran 30-50 
centimeter, maka proses selanjutnya 
akan dipindahkan ke lahan terbuka 
tanpa polibag di sekitar kebun 
bibit. “Biar pertumbuhannya cepat. 

Kemudian, kita lakukan pembibitan 
lagi. Dari biji kering, kita semai, kalau 
sudah tumbuh kita ambil, kemudian 
dimasukkan ke polibag,” urainya.

Hingga saat ini, budidaya 
Tabebuya yang dilakukan oleh pemkot 
belum begitu besar.  Namun, sebagian 
telah ditanam di taman-taman kota. 
Sedangkan di beberapa ruas jalan, 
karena membutuhkan ukuran yang 
besar, sementara ini pemerintah kota 
mendatangkan dari tempat-tempat 
pembibitan yang ada di Kediri, 
Tulungagung dan Malang. “Pengadaan 
tetap ada, karena tinggi pohon di 
kebun bibit berkisar satu meter,” 
imbuhnya.

Diharapkan Jadi Ikon Baru

Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini berharap Bunga Tabebuya 
menjadi ikon baru di Kota Surabaya. 

Karenanya, dia meminta kepada 
warga Surabaya untuk memanfaatkan 
kesempatan keindahan Bunga 
Tabebuya saat mekar. “Peluang jangan 
sampai lepas. Apabila mempunyai 
kemampuan melukis, buat sebagus 
mungkin tentang suasana Tabebuya 
saat bersemi,” kata Wali Kota Risma.

Tak hanya itu, wali kota 
perempuan pertama di Kota Surabaya 
itu mengatakan jika ada warganya 
yang mempunyai hobi membuat 
souvenir agar segera mengambil 
peluang tersebut. Baginya, dengan 
melihat panorama Tabebuya yang 
begitu mempesona, tak ada yang 
tidak mungkin untuk dilakukan, 
terutama dalam mendapatkan nilai 
ekonomis lainnya. “Tidak ada yang 
tidak mungkin, saya percaya itu. Mari 
kita kembangkan terus,”  katanya.

Warga memanfaatkannya 
sebagai spot foto
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Presiden UCLG ASPAC ini juga 
berharap di tahun-tahun mendatang 
ada Festival Tabebuya yang dapat 
mengundang para wisatawan 
berdatangan ke Surabaya. Pada saat 
itu, warga juga bisa menjual berbagai 
souvenir tentang Tabebuya, sehingga 
perekonomian di Kota Surabaya terus 
bergerak. “Ini juga akan menjadi 
investasi bagi Kota Surabaya untuk 
bisa menjadi kota wisata ke depannya,” 
kata dia. 

Oleh karena itu, ia berharap 
warga tidak perlu jauh-jauh ke luar 
negeri jika ingin melihat bunga. Wali 
Kota Risma juga mengaku sudah 
pernah berkunjung ke beberapa 
negara yang memiliki Bunga 
Tabebuya. “Saya kira tidak kalah lah. 
Silahkan datang ke Surabaya daripada 
jauh-jauh mengeluarkan tiket. Mampir 
ke Surabaya, saya kira tidak jauh 
beda,” pungkasnya.
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Memacu Tumbuh Kembang 
dengan Kualitas Level Internasional

Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Surya 

Sembada Surabaya 
mencetak sejarah dengan 

menerapkan ISO 37001, 
sistem manajemen anti 

suap. Di Indonesia, 
perusahaan air minum plat 
merah, hanya PDAM Surya 

Sembada yang menerapkan 
ISO ini.  

ISO anti suap ini diserahkan oleh 
Dirut PDAM Surya Sembada 
Mujiaman Sukirno kepada Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini, 
Minggu (24/11). Penyerahan 
yang dilakukan di kantor PDAM 

Surya Sembada itu bertepatan 
dengan perayaan Hari Jadi PDAM 
Surya Sembada ke-43. Kala itu, 
Risma bersama jajaran Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) turut 
hadir di hari bahagia itu.

Pada kesempatan itu, Risma 
mengucapkan selamat Hari Jadi bagi 
PDAM Surya Sembada ke 43. Wali 
kota juga menyampaikan terimakasih 
kepada seluruh jajaran PDAM, mulai 

dari Direksi dan semua karyawan dan 
karyawati PDAM Surya Sembada. 
Sebab, saat ini PDAM Surya Sembada 
menjadi satu-satunya PDAM di 
Indonesia yang memberikan kontribusi 
kepada daerah dan bahkan tidak 
membebani APBN. 

 “Jadi, kalau PDAM yang 
lainnya itu masih hutang dan yang 
bayar dari negara, tapi Alhamdulillah 
kita PDAM Surabaya bisa membayar 
sendiri. Betapa luar biasanya kita ini. 
Saat semuanya dibayari, tapi PDAM 
Surya Sembada bayar sendiri, tapi 
saya kan bisa bangga,” kata Risma 
dalam sambutannya. 

Pertama di Indonesia, PDAM Terapkan ISO Anti Suap
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Oleh karena itu, ia juga 
menyampaikan kepada jajaran PDAM 
dan meminta tolong kepada mereka 
untuk selalu mempertahankan 
performance yang bagus itu. Bahkan, 
kalau bisa dia sangat berharap untuk 
terus meningkatkannya. Sebab, 
tantangan ke depannya sangat luar 
biasa, apalagi nanti pada tahun 
2020 Indonesia akan memasuki era 
perdagangan bebas, dimana seluruh 
negara bisa masuk ke Indonesia. 

“Kalau kita tidak hati-hati, 
maka kita akan kalah. Mari kita 
tingkatkan terus supaya kita kuat dan 
supaya kita lebih sejahtera,” ujarnya. 

Namun begitu, ia meminta 
jajaran PDAM untuk tidak khawatir. 
Sebab, walaupun berkulit hitam, 
hidung pesek, dan pendek, tapi 
belum tentu kemampuannya kalah 
dengan orang-orang yang hidungnya 
mancung dan badannya tinggi. 

“Saya yakin kalau kita tulus 
ikhlas dan jujur dalam bekerja, dan kita 
tidak memikirkan kepentingan pribadi, 
yakinlah pasti Tuhan akan menolong 
kita, dimana pun kita berada dan 
dalam posisi apapun kita sekarang,” 
tegasnya. 

Saat itu, Risma juga mengajak 
kepada semua jajaran PDAM Surya 
Sembada untuk bersama-sama 
membuktikan bahwa meskipun 
dengan usaha sendiri, tapi masih bisa 
mengalahkan daerah lain, terutama 
pelayanannya lebih baik. 

 “Sekali lagi terimakasih. 
Ayo terus berjuang, tidak ada kata 
menyerah, dan tidak boleh ada kata 
putus asa. Baik di dalam pekerjaan 
maupun dalam keluarga. Tidak boleh 
ada iri dan dengki karena itu akan 

mengganggu kemajuuan kita. Ayo kita 
maju, kita tulus ikhlas bahwa apa yang 
kita lakukan ini ibadah demi kemajuan 
bangsa dan negara kita tercinta,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Dirut PDAM 
Mujiaman Sukirno menjelaskan 
dengan adanya ISO 37001 itu, maka 
proses awal hingga akhir pelayanan 
di PDAM tidak ada korupsi. Ia 
mencontohkan pelayanan pasang 
meter yang dilayani oleh PDAM. 
Dalam prosesnya, harus melalui 
tahap-tahap, seperti disurvei, dihitung, 
dibayar, dilelang dan dilaksanakan. 
Nah, masing-masing proses itu tentu 
ada potensi korupsinya, sehingga 
PDAM menyiapkan sistem dan 
infrastrukturnya untuk menjamin tidak 
ada korupsi. 

 “Kita analisa, kita petakan 
prosesnya, resikonya, dan kita siapkan 
metodenya untuk memastikan bahwa 
potensi korupsi itu tidak ada. Jadi, 
kami menjamin dari awal prosesnya 
hingga akhir, tidak ada korupsi. 
Dengan adanya ISO ini, karyawan 
PDAM juga terbebas dari rasa takut. 
Apalagi kita sudah diaudit lembaga 

internasional, sehingga terjamin tidak 
ada korupsi,” tegasnya. 

Mujiaman juga menjamin 
performace PDAM Surya Sembada ke 
depannya akan terus membaik sesuai 
dengan harapan Risma. Apalagi, 
pertumbuhan usaha PDAM beberapa 
tahun terakhir ini terus meningkat. 

“Sebelum-sebelumnya, kita 
hanya tumbuh dua persen per tahun, 
tapi pertumbuhan usaha PDAM sejak 
tahun 2018, kita tumbuh sampai 
mencapai 17 persen, itu 9 kali lipatnya 
dari kemampuan kita sebelum-
sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, sambungan meter 
juga terus dimaksimalkan. Jika 
sebelum-sebelumnya hanya mampu 
menyambungkan 8 ribu meter, 
maka tahun ini dibuktikan mampu 
menyambungkan hampir 15 ribu 
meter. 

“Itu sudah dua kali lipatnya 
dari kemampuan kita sebelum-
sebelumnya, jadi ada peningkatan,” 
kata dia.

Oleh karena itu, Mujiaman 
yakin performance PDAM akan terus 
membaik ke depannya, apalagi terus 
didukung oleh sistem yang semakin 
baik, termasuk banyaknya ISO yang 
dibikinnya, seperti ISO tentang 
produksi, ISO tentang pelayanan, ISO 
tentang keselamatan, ISO tentang 
IT dan sebagainya. Alhasil, dengan 
sistem dan pelayanan itu, PDAM Surya 
Sembada Surabaya memastikan diri 
bahwa pelayanannya sudah bertaraf 
internasional. 

“Makanya, kami yakin PDAM 
akan terus tumbuh dan berkembang,” 
pungkasnya. (*)

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan sambutan di 
Hari Jadi PDAM Surya Sembada ke-43
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Pestanya Pegiat Literasi 
Kalau setiap relawan di 
berbagai bidang punya 

pestanya masing-masing 
maka Festival Budaya 

Pustaka adalah pestanya 
pegiat literasi.

Pagi itu suasana terasa 
semarak oleh suara anak. 
Taman Flora memang 
terbiasa ramai di hari libur, 
namun nampak lebih 
semarak karena stand 

warna-warni, juga oleh anak-anak 
dengan kostum yang menarik. Mereka 
berkumpul, bergembira, dan berpesta 
dalam acara Festival Budaya Pustaka 
2019 yang diselenggarakan oleh Dinas 
Perpustakaan dan kearsipan (Dispusip) 
Kota Surabaya, Sabtu (23/11/2019).

Gapura berkesempatan hadir 
dengan mengikuti semaraknya Festival 
Budaya Pustaka ini. Tampak banyak 
orang tua dan anak-anak usia sekolah 
dasar yang hadir. Begitu masuk 
langsung disuguhkan oleh hasil karya 
cerpen siswa tingkat sekolah dasar se-
Surabaya yang dipasang di kanan dan 
kiri gapura. Masuk lebih dalam, ada 
panggung yang diisi penampilan dari 
setiap kecamatan juga beberapa stand 
yang ada di sampingnya.

Semarak Festival Budaya Pustaka 2019 
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Juni Pustikom, petugas 
perpustakaan Kecamatan Rungkut, 
mengatakan jika Festival Budaya 
Pustaka ini diadakan setiap setahun 
sekali dan menjadi acara puncak dari 
salah satu program kerja Dispusip 
yaitu Gendis Sewu (Gerakan menulis 
dan mendongeng seribu) yang mana 
berasal dari 500 titik taman bacaan 
yang tersebar di kecamatan se-
Surabaya.

“Setiap petugas di TMB harus 
memiliki anak didik penulis dan 
mendongeng jika disatukan akan 
berjumlah seribu. Yang kita targetkan 
yaitu anak-anak yang masih duduk di 
bangku sekolah dasar, untuk karyanya 
sendiri kami tempelkan di depan 
gapura masuk,” jelasnya.

Dalam Festival ini ada 
beberapa ajang lomba, yaitu lomba 
mendongeng, menulis, numerasi 
literasi, dan juga olimpiade anak. 
Menariknya ada beberapa lomba 
yang diadakan pada FBP  ini yang 
dimeriahkan oleh kostum unik dari 
para peserta. Ada yang mengenakan 
busana unik seperti busana tradisional 
Surabaya ala ‘cak dan ning’ hingga 
baju adat daerah lainnya. Juni juga 
mengatakan jika ada juga stand-stand 
UMKM yang berasal dari bimbingan 
Dispusi yang menjual makanan dan 
kerajinan tangan.

“Selain itu ada perlombaan 
parikan dari korwil dan anak didiknya. 
Kemudian kita juga mengundang 
TBM independen dan saling sharing 
di pendopo sana untuk sama-sama 
bisa memajukan tingkat literasi di kota 
Surabaya,” tuturnya.

Selain itu, juga ada pameran 
foto-foto arsip Surabaya tempo dulu 
di samping tempat duduk penonton. 
Antusiasme dari pengunjung dapat 
terlihat dari banyaknya yang datang 
silih berganti, salah satunya Rahmat. Ia 
mengaku senang dengan adanya FBP 
ini, dia dapat mengajak buah hatinya 
berlibur juga berlajar tentang budaya 
Surabaya dan literasi.

“Bukan hanya hiburan saja 
tetapi juga mampu menambah 
wawasan juga untuk anak-anak 
dengan kemasan yang mudah 
di pahami khusunya seperti 
mendongeng, lalu apalagi ada 
penampilan parikan juga lucu-lucu 
dan pas untuk anak anak. Juga ada 
perpustakaan sama pertunjukan dan 
foto-foto,” ucap Rahmat. 

Setelah pameran foto arsip 
Surabaya ada stand UMKM dan juga 
stand dari beberapa perguruaan tinggi 
di antaranya ada Unair, ITS dan juga 
UK Petra. Ada pula stand dari Darma 
Wanita Surabaya dan beberapa 
LSM yang menyediakan tempat 
membaca bagi anak-anak. Putri Reny, 
petugas perpustakaan Semolowaru, 
mengatakan jika beberapa yang 
diundang di sini merupakan bibit-
bibit penulis yang diberikan pelajran 
tentang menulis cerpen dan cerita 
bergambar oleh petugas tiap 
TBM. Bibit penulis ini merupakan 
pengunjung dari TBM yang mana 

dilatih setiap hari.

“Kemudian kita merangkul 
CSR, penerbit buku dan juga 
beberapa universitas untuk launching 
produk buku yang merupakan hasil 
dari pelatihan tersebut. Produk 
bukunya berupa buku cerita 
bergambar oleh petugas dan juga 
cerpen oleh bibit penulis. Selain itu 
kita punya aplikasi E-Wall yang mana 
tulisan mereka dapat juga di baca di 
platform tersebut,” jelas Putri.

Putri menuturkan jika acara ini 
dibuat dan diperuntukkan masyarakat, 
juga memperkenalkan lebih dekat ke 
masyarakat terkait dengan budaya 
literasi di Surabaya sendiri.

“Supaya mereka lebih 
mengenal taman bacaan dan 
memberikan inovasi-inovasi yang 
menyentuh dan bermanfaat bagi 
masyarakat sendiri,” tutur Putri.[ARB]
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Ruang Pamer Karya, 
Mendukung Geliat Pariwisata  
Berkunjung ke sebuah daerah tak pernah 

lengkap tanpa membawa pulang buah 
tangan. Surabaya punya beberapa sentra 

oleh-oleh yang sudah terkenal sebelumnya 
seperti pasar genteng, sentra ikan bulak. 

Kini, Surabaya punya titik-titik lain dalam 
bentuk sentra UKM, salah satunya di 

gedung Siola

Surabaya menjadi kota dengan geliat UKM yang 
kian dinamis. Selain semangat pengusaha 
kecil, perhatian Pemerintah Kota Surabaya juga 
mendukung perkembangan tersebut. Salah 
satunya dengan memberikan tempat yang 
layak bagi para pebisnis UKM. Selain menjadi 

ruang pamer, tempat ini akhirnya menjadi destinasi wisata 
tersendiri. Di bawah naungan Dinas Perdangan, para 
pebisnis UKM diberikan tempat yang layak untuk mereka 
menjajakan hasil produksi mereka. Wiwiek Widayati, Kepala 
Dinas Perdagangan Surabaya mengatakan bahwa sudah 
ada 500 UKM yang ada di UKM Center Mall Pelayanan 
Publik (Siola). 

Pengembangan Sentra UKM Siola
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“Sejak 2015, sudah ada 
kurang lebih 500 UKM yang ada dan 
mendistribusikan hasil produksinya 
agar bisa dinikmati oleh masyarakat, 
baik lokal maupun turis,” kata Wiwik.

Dengan adanya sentra 
UKM yang saat ini sudah ada 
sekitar 10 sentra yang tersebar di 
wilayah strategis Kota Surabaya, 
pemerintah berharap agar masyarakat 
utamanya warga Surabaya sendiri 
bisa mengenali produk UKM yang 
diproduksi oleh kotanya sendiri. 
seiring dengan pernyataan tersebut, 
Wiwik menegaskan bahwa memang 
pembangunan sentra UKM di tempat 
strategis merupakan sebuah upaya 
promosi.

“Dibangunnya sentra UKM 
memang sebagai sarana promosi 
buat para pebisnis UKM. Makanya 
kita mendirikannya di tempat-tempat 
strategis, agar mudah dijangkau 
oleh masyarakat dan wisatawan. 
Dan upaya tersebut sudah berhasil, 
dimana terhitung bulan November 
2019 kemarin omset untuk sentra UKM 
Siola saja sudah mencapai Rp4 Milliar,” 
tegasnya.

Selain melalui pembangunan 
sentra UKM, bentuk promosi lainnya 
adalah dengan menggiatkan UKM 
untuk masuk ke pasar online. Wiwik 
mengatakan bahwa saat ini memang 
sedang digalakkan promosi online 
agar cakupan pasar para pemilik UKM 
semakin meluas.

“Sekarang memang kami 
sedang menggalakkan para pemilik 
UKM untuk mendaftarkan bisnis 
mereka ke pasar online seperti 
tokopedia, shopee, dan yang lainnya. 
Ya tujuannya tidak lain tidak bukan 
ya agar pasar mereka lebih meluas,” 
jelasnya.

Menindak lanjuti upaya Dinas 
Perdagangan memperluas pasar 
pebisnis UKM, mereka juga akan 
difasilitasi kembali dengan sebuah 
aplikasi yang dirancang sendiri oleh 
Disdag yang bekerja sama dengan 
Diskominfo Surabaya. Aplikasi tersebut 
serupa dengan aplikasi jual-beli online 
yang lainnya.

“Kami sedang mengelola 
sebuah aplikasi e-lokal market yang 
nantinya akan memfasilitasi para 
pemilik UKM agar dapat menjajakan 
produksinya,” sebut Wiwik.

Menanggapi hal 
tersebut, Dwi salah satu 
pemilik UKM kue basah 
mengatakan bahwa 
memang solusi promosi 
yang dilakukan oleh 
Disdag sudah tepat. 
Namun, itu hanya untuk 
pemilik produk yang 
jangka panjang.

“Memang 
upaya promosinya 
sudah tepat. Melalui 
promosi online dan 
pembangunan sentra 

UKM. Namun kalau di online, kami 
para pemilik UKM kue basah masih 
belum bisa merambahnya. Kami hanya 
bisa merambah ke sentra-sentra UKM 
saja. Itupun yang terdekat dengan 
lokasi kami,” jelasnya.

Gideon, salah satu pengunjung 
mengapresiasi keberadaan sentra 
UKM ini. Diwawancara oleh Tim 
Gapura seusai beraktivitas di Koridor 
Co-working space, ia berpendapat 
pula bahwa dengan menambah 
fasilitas berupa tempat duduk di 
dalam sentra UKM juga menjadi salah 
satu upaya promosi.

“Adanya fasilitas tersebut juga 
merupakan bentuk promosi yang 
ditawarkan oleh Disdag. Dengan 
upaya tersebut harapannya kan Sentra 
UKM jadi lebih ramai,” tutupnya. (alf )
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Agar Anak Muda Mengilhami 
Perjuangan Pendahulu

Bertambah satu lagi museum di Surabaya dengan diresmikannya Museum Pendidikan. 
Bangunan yang ikonik dan indah ini tak hanya akan menjadi lokasi wisata tetapi lebih 
penting adalah mengajarkan semangat perjuangan pendidikan pada generasi penerus.

Museum Pendidikan diresmikan 

Bertepatan dengan 
momentum Hari Guru 
Nasional, Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 
meresmikan Museum 
Pendidikan di Jalan Genteng 

Kali, Senin (25/11). Dalam kesempatan 
itu, hadir pula jajaran Forum Pimpinan 
Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, tim 
cagar budaya serta kepala sekolah 
dan guru SD-SMP se Kota Surabaya. 
Peresmian itu ditandai dengan 
penandatanganan prasasti dan 
pemotongan melati di pintu masuk 
Museum Pendidikan. 

Pada kesempatan itu, Risma 
mengatakan sebenarnya gedung eks 
Taman Siswa itu sudah ditaksir sejak 
lama untuk dijadikan museum. Ia 
memastikan tak ada satu pun yang 
diubah dari bentuk aslinya, yang 
dilakukan pemkot hanya memperbaiki. 
Oleh sebab itu, ia bersyukur tempat 
ini menjadi milik pemkot dan dikelola 
menjadi Museum Pendidikan.

 “Ternyata Tuhan mengabulkan 
doa saya. Dengan dibantu Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara (DJKN), 
tanah bekas asing Cina 

ini sekarang sudah bisa dikelola 
pemkot. Saya ingin anak-anak tahu 
betapa beratnya pendidikan pada 
masa itu,” tuturnya.

Dengan adanya museum ini, Ia 
mengaku ingin memberikan tonggak 
kepada anak-anak generasi milenial 
bahwa pendidikan pada masa itu 
sangat lah berat. Tujuan utamanya 
memang untuk mengerti perjuangan 
para pendahulu dalam menuntut ilmu 
yang dapat terekam dari benda-
benda bersejarah itu.

 “Kalau mereka tahu 
perjuangan zaman dahulu, maka 
anak-anak kita akan berjuang 
menggapai cita-citanya tanpa kenal 
putus asa dan tidak mengeluh,” lanjut 
dia.

Risma menjelaskan museum 
memiliki sebanyak 860 koleksi 
yang dipajang, mulai dari 
pendidikan masa lampau 
sampai pendidikan 
masa kini. 
Bahkan, 
dalam 

memperoleh barang kuno itu, Pemkot 
Surabaya melalui Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) harus 
mencari ke berbagai kota. Meskipun 
koleksi Museum Pendidikan itu belum 
lengkap, namun dia berkomitmen 
untuk terus berupaya memenuhi isi 
dari museum.

 “Hunting koleksi dari berbagai 
daerah. Beberapa dari koleksi itu ada 
yang kita dapatkan dari Yogyakarta,” 
tegasnya.

Pada akhirnya ia berharap 
nantinya anak-anak Surabaya dapat 
bersaing tidak hanya dari dalam 
negeri, tapi juga di tingkat dunia. 
“Makanya, mereka itu kita siapkan 
supaya tidak jadi penonton, karena 
itu kita persiapkan dengan betul,” 
tegasnya.
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Terus Melengkapi Koleksi 

Museum Pendidikan itu 
dibuka setiap hari untuk umum 
dari pagi pukul 08.00 – 16.00 WIB 
dan tidak dipungut biaya. Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek 
Sugiharti menjelaskan proses 
pengerjaan museum ini kurang lebih 
sekitar 4-5 bulan. Sebab, pembenahan 
bangunan kuno ini perlu banyak 
diskusi dengan tim cagar budaya agar 
tidak merusak esensi dari bangunan 
aslinya.

“Perlu ada diskusi mendalam 
dengan cagar budaya agar bentuk 
bangunannya tidak berubah,” ujarnya.

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surabaya (Disbudpar) 
menjalin kolaborasi dengan kalangan 
kolektor untuk mendapatkan koleksi 
Museum Pendidikan. Selain untuk 
mengisi koleksi, jejaring tersebut  juga 
berguna untuk menggali informasi 
yang detail tentang barang-barang 
tersebut. Komunitas vintage atau 
sejarah juga membantu isi koleksi 
museum lain. 

 “Seperti Museum 10 
Nopember, Museum Olahraga, kita 
kolaborasi dengan mereka (kolektor),” 
ujar Antiek saat acara serah terima 
barang koleksi Surabaya Vintage 
Community ke Disbudpar di Museum 
Pendidikan.

 Namun demikian, Antiek 
mengatakan, barang-barang koleksi 
yang masuk semuanya di check 
terlebih dahulu oleh narasumber ahli 
maupun kurator berkaitan dengan 
tahun pembuatannya, termasuk jika 
dipasang di museum dengan huruf 
pegon serta apa saja isinya bisa 
dikerahui.

  “Jadi untuk mengecheck, 
memnag kita menggunakan 
narasumber ahli dan dengan kurator 
untuk mengetahui tahunnya, jika 
diterjemahkan isinya apa dan 
darimana,” paparnya.

Antiek menyampaikan, 
pihaknya saat ini tengah mengatur 
story linenya mulai dari jaman pra 
aksara, jaman kerajaan, kolonial, 
perjuangan hingga kemerdekaan. 

Meski belum optimal, karena 
penempatan dan stadarisasinya masih 
dalam proses.

 “Kita masih melakukan 
evaluasi dengan tim arsitektur, 
desain untuk penataan, alur dan 
pengamanannya,” tegasnya.

 Ia mengungkapkan, 
barang-barang koleksi tersebut 
keberadaannya ada yang merupakan 
hibah dari para kolektor, melalui 
proses penggantian, serta diperoleh 
dari pembelian.

  “Sesuai ketentuan 
internasional museum ini senin tutup. 
Tetapi nanti kita evaluasi, apakah 
seperti museum 10 Nopember yang 
tiap hari buka atau apa,” sebutnya.

Ketua Umum Surabaya 
Vintage Community,  Ali Budiono, saat 
penyerahan barang-barang koleksi 
menyampaikan, bahwa sebanyak 
delapan puluh persen koleksi Museum 
Pendidikan merupakan barang-
barang dari komunitasnya. Pihaknya 
mengumpulkan baang-barang 
tersebut selama tiga bulan. Beberapa 
barang koleksi yang diserahkan ke 
Disbudpar untuk mengisi koleksinya, 
antara lain, Sabak, buku tulis, 
buku pelajaran, manuskrip atau 
naskah kuno, mesin ketik, dan alat 
laboratorium.

  “Mesin cetak dari Percetakan 
Muhammadiyah di Yogyakarta,” 
sebutnya.

 Ali menyebut, jumlah barang 
yang datang dari komunitasnya 
di museum pendidikan sekitar 

700 koleksi. Koleksi tersebut 
pengumpulannya, dari hasil 
komunikasi antar komunitas barang-
barang kuno. Di Surabaya terdapat 
500 anggota komunitas, sedangkan di 
Indonesia jumlahnya ribuan.

 “Misalkan sabak, kita 
kesulitan menemukannya saat ini. 
Kita dapat lumayan banyak dari 
daerah Jawa Tengah. Di Surabaya sulit 
mendapatkannya,” ungkapnya.

Ia menyebut, bahwa sejumlah 
koleksi yang diserahkan ke Disbudpar 
datang dari berbagai daerah di 
Indonesia, seperti Jawa tengah, 
Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur.

 “Manuskrip dari Aceh. Naskah 
dari daun lontar, deeluwang kertas 
atas kertas eropa itu ada di tahun 
1700–1800,” katanya.

Barang koleksi Museum yang 
didapat dari Surabaya berupa buku-
buku pelajaran di jaman Belanda dan 
Jepang hingga di era kemerdekaan. 
Buku-buku tersebut beberapa 
diantaranya adalah ijazah sekolah 
Tionghoa.

Ali Budino menyebut, 
penyerahan benda-benda kuno 
sebaggai koleksi Museum Pendidikan, 
agar koleksi tersebut berguna 
untuk dunia pendidikan, terutama 
pendidikan anak  di masa mendatang.

 “Seperti Sabak, di zaman 
dulu sekolah memakai sabak. Dengan 
sabak, sekali nulis dihapus. Jadi, 
bisa dibayangkan betapa susahnya 
daya ingat anak-anak sekolah dulu,” 
terangnya.

Ruangan bagian dalam 
Museum Surabaya
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Kaleidoskop 2019

Mengawali tahun 2019, Tim 
Gapura menyajikan berita mengenai 
progres pemerintah dalam menangani 
Jalan Raya Gubeng yang ambles. 
Hanya dalam kurun waktu 10 hari, 
Jalan yang ambles berhasil diperbaiki 
dan dibuka kembali. Bukan hanya 
berasaskan cepat saja, Pemkot 
Surabaya beserta tim terkaitnya 
juga mementingkan asas ketepatan 
dalam pengerjaannya. Waktu bagi 
para pekerjanya untuk memperbaiki 
jalanan tersebut juga dilakukan 24 
jam nonstop. Karena Jalan Gubeng 
ini merupakan jalan nasional, seluruh 
bahan yang diperlukan dalam 
pengerjaan pun adalah bahan-bahan 
yang sangat kuat dan dapat bertahan 
lama. 

 Masih disuasana awal tahun 
2019 yang cukup gemilang bagi 
Surabaya. Bagaimana tidak, Surabaya 
berhasil menyabet penghargaan 
Adipura Kencana. Bukan sekedar 
penghargaan biasa, di tahun-tahun 
sebelumnya penghargaan ini diraih 
oleh beberapa kota. Tahun ini 
penghargaan ini berhasil digapai oleh 
Surabaya tanpa ada saingan dari kota-
kota lainnya. Penilaian ini berdasarkan 
kinerja kota dalam mengelola sampah 
dan good enviromental governance 
serta bagaimana keberlanjutannya. 
Suroboyo Bus menjadi salah satu yang 
dinilai. Bagimana cara pembayarannya 
yang menggunakan sampah plastik 
menunjukkan bahwa pengelolaan 
sampah di Surabaya sangat baik dan 

mengalami keberlanjutan.

 Memasuki Bulan Maret, Tim 
Gapura mengangkat tema “Memantau 
Kota dari Mata Kamera”. Mulai dari 
pemerintah menerapkan e-tilang 
yang diawasi dengan CCTV yang 
terintregasi dengan sistem yang sudah 
dibuat oleh pemerintah. Selain itu, 
untuk menjamin keselamatan warga, 
pemerintah juga memiliki Command 
Center 112. Command Center tersebut 
menjadi andalan bagi warga. Apapun 
aduannya, petugas pasti datang 
dan mengatasi apapun keluhan 
masyarakat.
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 Membahas soal 
permasalahan sampah seolah 
memang tak ada habisnya. Bulan April 
ini, Tim Gapura membahas mengenai 
sampah yang seakan tak akan 
dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. 
Sampah daun selan bisa menjadi 
listrik juga dimanfaatkan sebagai 
kompos. Semua orang mengetahui 
pemanfaatan hasil sampah daun 
tersebut. Tapi bagaimana Surabaya 
memanfaatkan itu dapat mengurangi 

biayanya. Kompos yang sudah 
dibuat, digunakan untuk merawat 
tanaman yang ada di hampir seluruh 
taman kota. Alhasil, biaya perawatan 
tanaman bisa ditekan oleh Pemerintah.

 Hari Pendidikan Nasional 
yang jatuh pada Bulan Mei 
membuat Tim Gapura membahas 
tentang perkembangan pendidikan 
di Surabaya. Melalui program 

sekolah inklusi, Surabaya berhasil 
meggemakan gerakan anti 
diskriminasi. Pasalnya, seluruh warga 
sekolah diminta untuk memperlakukan 
semuanya dengan sama. Hingga kini 
tercatat telah ada 25 SMP dan 50 
SD yang telah menjalankan program 
sekolah inklusi ini. Untuk mendukung 
gerakan tersebut, Dinas Pendidikan 
pun mendukung dengan membentuk 
program “Konselor Sebaya” di SMP/
MTs se-Surabaya.

Konseling teman sebaya

Pengelolaan sampah di TPU 
Benowo
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 Selain menjadi bulan 
Pendidikan, bulan Mei juga menjadi 
bulan yang sakral bagi Surabaya. 
31 Mei, Surabaya memperingati 
hari ulang tahunnya yang ke 726. 
Serangkaian acara pun digelar selama 
satu bulan penuh. Festival Rujak Uleg 
menjadi salah satu kegiatan yang 
berlangsung sangat meriah. Ribuan 
pengunjung datang dan tumpah ruah 
di jalan Kembang Jepun. Tak main 
main, acara yang tahun lalu batal 
diadakan karena ledakan bom, kali ini 
berhasil memecahkan dua rekor muri. 

 Memasuki pertenghan 
tahun, Gapura menyajikan apresiasi 

untuk Bu Risma terkait upayanya 
mengabdikan diri selama ini untuk 
membuat Surabaya mendunia. 
Informasi tersebut hadir dalam 
rubrik Tokoh-tokoh Surabaya beserta 
dengan ulasan yang lainnya. Menjadi 
kado istimewa bagi Surabaya, 
sebanyak 70 taman baru pun 
diresmikan. Dan hasilnya, Surabaya 
berhasil mengalami penurunan suhu 
sebanyak 2˚C. Sungguh hasil yang 
memukau bukan!

 Bulan ke 7 ini, Gapura 
berhasil mengabadikan momen 
bagaimana anak-anak di SDN Obel 

Obel begitu bahagia mendapat 
bantuan dari Pemkot Surabaya. 
Bantuan tersebut bukan berupa 
pakaian, makanan atau yang lainnya, 
tapi berupa bangunan sekolah yang 
tahan gempa. Asa mereka yang 
sempat redup karena bangunan 
sekolah yang rata dengan tanah 
kini sudah kembali melambung lagi. 
Keceriaan anak-anak pun sudah 
terlihat dengan senyumannya yang 
riang. Dana yang dialokasikan untuk 
pembangunan sekolah ini adalah hasil 
donasi seluruh pelajar, warga dan 
jajaran Pemkot Surabaya.

Ruang kelas baru di SDN 
Obel-obel
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 Agustus 2019 adalah 
bulannya Porprov Jatim. Serangkaian 
ajang kompetisi olahraga tingkat 
Provinsi pun diselenggarakan. Mulai 
dari Panahan, Gulat, Lari, Panjat Tebing 
dan masih banyak cabang olahraga 
yang lainnya. Kontingen dari Surabaya 
pun tampil dengan sangat gemilang. 
Surabaya berhasil mendapat Juara 
Umum dengan perolehan 113 medali 
emas, 89 medali perak dan 78 medali 
Perunggu. Meningalkan posisi juara 
kedua dengan selisih yang sangat 
jauh. Kota Kediri hanya memperoleh 
60 medali emas, 44 medali perak dan 
49 medali perunggu. Congratulations 
Surabaya!

  Di bulan ke sembilan 
ini, Gapura membahas mengenai 
PMKS atau Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial. Pemkot Surabaya 
memfasilitasi para PMKS ini di Lima 
Liponsos yang ada di Surabaya. 
Berada di naungan Dinas Sosial, 
selama 2019 hingga Bulan Juni tercatat 
294 PMKS sudah dipulangkan kepada 
keluarganya. Bukan hanya dipenuhi 
kebutuhan dasarnya, tapi mereka juga 
diberikan keterampilan.

 Satu bulan menjelang hari 
Pahlawan dimana hari yang identik 
dengan nama kota tercinta ini selalu 

dihiasi dengan banyaknya acara-acara 
yang bertemakan kepahlawanan. 
Salah satu acaranya adalah Teatrikal 
Pejuangan. Untuk kesekian kalinya 
teatrikal peristiwa sejarah perobekan 
bendera Belanda (merah-putihbiru) 
di Hotel Yamato (sekarang Hotel 
Mojopahit) digelar. Namun tetap 
saja suasana menegangkan dan 
haru senantiasa menyelimuti teatrikal 
apik tersebut. Teatrikal yang bertajuk 
Surabaya Merah Putih tersebut 
sukses membangkitkan semangat 
kebangsaan bagi siapapun yang 
menyaksikannya.

 Menuju ke penghujung 
akhir tahun momen hari pahlawan 
memang tak bisa dilewatkan begitu 
saja. Hal tersebutlah yang menjadi 
ikonik kota ini. Beberapa museum 
baru pun telah diresmikan pada 
bulan ini. Musuem pendidikan salah 
satunya. Selain itu, pada bulan ini juga 
menjadi bulan yang dinanti bagi para 
pegiat informasi se kota Surabaya. 
Hal ini dikarenakan pada bulan ini 
terdapat acara penganugerahan KIM 
Berprestasi se-Kota Surabaya. 

37
DESEMBER

- 2019 -



38
DESEMBER

- 2019 -

KALEIDOSKOP



39
DESEMBER

- 2019 -



Plesetkan Tulisan 
untuk Bisa Dikenal

Irwan Presetyo (45) menemukan cara unik untuk 
menjalankan bisnis kaos berlabel Kaos Mambu. Kaos 
yang ia produksi mengandalkan merk dari sebuah 
produk atau tulisan, lalu di plesetkan dengan kata-
kata jenaka. Misalnya, Burger King menjadi Njeng 
King, Dilan menjadi Dolan, Lego menjadi Lemu, 
maupun Star Wars diplesetkan menjadi Sektas 
Waras. Lengkap dengan kekuatan logo dan jenis 
tulisan yang sama dengan asalnya.

Irwan kepada Gapura Senin 
(18/11) mengatakan, idenya 
muncul dengan mengadopsi kaos 
tematik dari brand yang sudah 
ada sebelumnya. Seperti Cak 
Cuk dan Gae Koen Tok. Dua kaos 

ini memang sudah punya identitas 
yang cukup kuat tentang budaya 
Surabaya. Namun Irwan mengaku 
ingin melengkapi kekurangannya 
dengan menambah sentuhan unik 
dari produknya. Termasuk menambah 
parikan khas Jawa Timuran yang 
belum pernah ia temukan. Tulisan itu 
didesain dan ditaruh di sisi belakang 
kaosnya.

“Saya belajar dari dua produk 
itu. Ada sesuatu yang kurang kuat. 
Bahkan, satu diantara brand itu kini tak 
cukup mampu bersaing,” jelas Irwan.

Warga Medokan Asri Barat X 
No. 23 Kelurahan Medokan Ayu Kec 
Rungkut ini mengaku mengandalkan 
kemampuannya sebagai desainer 
dalam kaos ciptaannya. Maklum, Irwan 
punya keahlian mendesain dengan 
software andalannya, Corel Draw. 
Mendesain logo ia kuasai dengan cara 
otodidak.

Cara Irwan Jualan Kaos Tematik a la Surabaya
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Lebih lanjut Irwan bercerita, 
kalau bisnis Kaos Mambu ini tercipta 
melewati proses yang panjang. 
Awalnya, Irwan dan seorang 
kawannya, Budi Juliarto, merintis ide 
bisnis kaos ditahun 2013. Waktu itu, 
Budi terdampak PHK. Karena nama 
brand berbau Suroboyoan seperti 
Semanggi maupun Cingur sudah 
terpakai, lantas Irwan dan Budi cukup 
menamakan merk kaosnya Mambu 
Suroboyo. Nama ini berarti segala 
sesuatu yang berbau Surabaya.

“Kaos Mambu berarti bau. 
Tapi kami ingin lebih melengkapi dari 
brand yang sudah ada sebelumnya. 
Disisi lain, kaos mambu juga berarti 
basi. Ide kaos yang sudah terlalu lama 
untuk tidak diwujudkan dalam bisnis 
kaos,” jelasnya.

Selama bisnis ini berjalan, 
Irwan merasakan ditahun 2017 bisnis 
kaosnya mulai ada perhatian dimata 
konsumen. Namun pada waktu 
bersamaan, Budi memilih berhenti 
membangun bisnis kaos, karena 
terpaksa pindah ke Jakarta. Irwan 
yang bekerja sebagai desainer di 
perusahaan Kreasi Media Mandiri 
memutuskan pamit Maret 2019, 
karena lebih memilih untuk totalitas 
menjalankan bisnisnya. Meski Irwan 
harus merelakan zona nyamannya 
dengan penghasilan tetap selama 
bekerja 13 tahun lamanya.

Dalam satu masa 
membesarkan bisnisnya, Irwan 
juga mengikuti berbagai acara 
untuk mengejar omset penjualan 
kaos. Seperti mengikuti pameran di 
Surabaya Great Expo 2019 beberapa 
waktu lalu. 

“Ibu Tri Rismaharini walikota 
sempat lihat-lihat ke stan kami. 
Sempat berhenti. Beliau langsung 
membeli, meski memilih kaos 
bertuliskan Kota Surabaya,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, tidak ada 
perbincangan diantara dirinya dengan 
orang nomor satu di Surabaya ini, saat 
beliau mampir ke stannya. 

Dari pengalamannya berjualan, 
suami dari Risqi Cahyani ini banyak 
belajar bagaimana produknya 

bisa lebih 
diterima pasar. 
Karakteristik 
Surabaya 
dengan 
daerah lain 
jauh berbeda. 
Dengan 
kekhasan unsur 
Surabaya pada 
kaosnya, belum 
tentu Kaos 
Mambu diterima 
di daerah lain. 
Beberapa 
waktu lalu saat 
berjualan di 
Yogyakarta, 
Irwan justru 
mendapat 
cibiran. 
Beberapa 
desainnya 
yang bernada 
“kasar”, dianggap tidak pantas dan 
tidak etis. Tapi Irwan meyakini ketika 
desain itu dibawa ke Surabaya, respon 
konsumen baik-baik saja. Akhirnya 
Irwan memodifikasi dengan membuat 
tulisan pada kaos dengan ukuran 
yang lebih kecil, demi kenyamanan si 
pemakai. 

Pendekatan lain dalam 
memasarkan produk Kaos Mambu 
seperti berjualan via online. Irwan 
menjajakan kaos dengan akun 
instagram @kaosmambu. 

Sementara itu, bisnis 
kreatif Kaos Mambu menemukan 
sisi kelemahan ketika ide tidak 
memberikan kreatifitas lebih 
sesuai perkembangan. Tidak 
heran kalau Irwan “dipaksa” 
kreatif melahirkan desain 
sablon tulisan kaosnya sesuai 
permintaan pasar. Selain 
tulisan berbau jenaka, 
modifikasi desain 
juga berlaku 
pada aksen 

tambahan pada kaos. Seperti 
kantong misalnya. Tidak lupa Irwan 
membubuhkan kalimat jenaka sebagai 
bagian ciri khas Kaos Mambu.

Selama sekian lama berjualan 
kaos, Irwan kini memproduksi 50-150 
potong kaos per bulan. Tergantung 
jumlah pesanan. Dirinya menjual kaos 
lengan pendek Rp120 ribu per potong, 
sementara lengan panjang seharga 
Rp130 ribu per potong.and

Star Wars yang diplesetkan 
menjadi Sektas Waras
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Program Berbasis Data agar 
Tepat Sasaran 

Pembangunan yang baik di Surabaya mesti berangkat 
dari hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif.
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Alat Kelengkapan 
DPRD Kota Surabaya 
telah resmi dibentuk. 
Seluruh komisi mulai 
menjalankan tugasnya. 
Beberapa Organisasi 

Perangkat Daerah mulai dipanggil 
untuk menjabarkan program kerjanya, 
termasuk Dinas Sosial Kota Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Kota 
Surabaya periode 2019-2024, Hj. 
Khusnul Khotimah, S.Pdi., M.Pdi., 
membuka rapat lantas memberikan 
kesempatan satu persatu anggota 
Komisi D untuk memperkenalkan diri, 
baik anggota lama maupun anggota 
baru DPRD Kota Surabaya. Setelah 
itu dilanjutkan dengan Kepala Dinas 
Sosial Kota Surabaya saat itu, Supomo 
yang memperkenalkan para personil 
yang akan bekerja dekat dengan 
Komisi D. Supomo belakangan 
dimutasi menjadi Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya.

Supomo kemudian 
menjelaskan berbagai program Dinas 
Sosial (Dinsos) Kota Surabaya selama 
tahun 2019. Salah satunya program 
perbaikan rumah tidak layak huni. 
Menurut Supomo, Dinsos memiliki 
target memperbaiki 1000 unit rumah 
tidak layak huni.

“Dari angka tersebut, sebanyak 
811 unit rumah sudah selesai dibangun 
per September. Sementara 165 unit 
sedang dalam proses pembangunan 
dan 24 unit dalam proses kelengkapan 
administrasi,” jelas Supomo. 

Program Dinas Sosial lainnya 
adalah pemberian makanan untuk 
anak-anak yatim dan lansia di 
Kota Pahlawan. Menurut Supomo, 
untuk anak yatim, kuotanya 5750. 
Namun, baru terpakai 5232 saja. 
Sementara untuk lansia, kuotanya 
20000. Tapi baru terpakai 17.976.

Program ketiga adalah 
pembinaan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 
pemulangannya. Dinas Sosial 
memiliki beberapa panti yang 
dapat menampung banyak orang. 
Panti di Keputih kini menampung 
1080 orang. Ada beberapa pula 

yang dititipkan pada RSJ Menur dan 
RSJ Malang. Tak lupa juga sebanyak 
kurang lebih 40 orang tiap harinya 
menjalani rawat jalan. Dinas Sosial 
terus berusaha untuk menekan angka 
PMKS ini.

Selain tiga program 
tersebut, masih ada program-
program lain yang disebutkan. 
Seperti penempatan anggaran di 
Dokumen Penyelenggaraan Anggaran 
(DPA), “Anggaran Berbasis Kerja” 
untuk modin, perawatan Orang 
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), 
graha werda, Peningkatan Sarana-
Prasarana Kampung Anak Negeri, 
UPT yang menampung penderita 
kusta, penyediaan ambulans gratis, 
Pemberian bahan pokok kepada 
panti sosial, pemberian bantuan pada 
veteran, mengurus Taman Makam 
Pahlawan (TMP) dan masih banyak 
lainnya.

Namun, penjelasan panjang 
lebar dari Kepala Dinas Sosial Kota 
Surabaya tersebut dirasa masih 
kurang afdal. Pasalnya, penjelasan 
tersebut tanpa ada data cetak yang 
dapat diteliti lebih lanjut oleh anggota 
komisi D. “Terkait anggaran, ada 
yang diprioritaskan ada yang 
tidak. Bisa buat laporan mana 
yang jadi prioritas mana 
yang tidak?” tanya Dr. 
Akmarawita Kadir, 
selaku sekretaris 
Komisi D.

Tak hanya data anggaran saja, 
namun juga data-data untuk program 
lainnya. Dikarenakan pertemuan 
tersebut masih yang kali pertama, 
pihak Dinas Sosial belum menyediakan 
data yang lengkap. Salah satunya 
ialah data untuk pemberian makanan 
anak-anak yatim dan lansia. 

“Darimanakah data untuk 
pemberian makanan itu? Kemudian, 
adakah kuota khusus per RT dan RW?” 
ungkap anggota Komisi D, Ajeng Wira 
Wati, S.Sos, M.PSDM.

Untuk pertemuan selanjutnya, 
Khusnul meminta pihak Dinas Sosial 
membawa berbagai data lengkap 
program-programnya. Selain dapat 
memudahkan Komisi D dalam 
membantu melancarkan program, 
masukan-masukan dari anggota 
Komisi D nantinya dapat lebih tepat 
sasaran. Hal ini disetujui oleh Dinas 
Sosial. Mereka berharap, dengan 
adanya sinergi bersama DPRD Kota 
Surabaya, hasil yang didapatkan 
akan lebih maksimal. Pada akhirnya, 
masyarakat yang akan merasakan 
manfaat dan kehadiran mereka. (ANA)
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Tangan-Tangan Tulus demi 
Kartu Menuju Surga
Salah satu periode terpenting dalam kehidupan perempuan ialah pada 
masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu, semua berupaya 
memberikan perhatian, termasuk tangan-tangan tulus kader Posyandu.

Jumlah penduduk Jawa Timur 
mencapai 39,5 juta jiwa 
pada 2018. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik, Kota 
Surabaya merupakan daerah 
dengan penduduk terbanyak 

di Jawa Timur, yakni mencapai 2,89 
juta jiwa atau sekitar 7% dari total. 
Dengan tingkat kepadatan penduduk 
yan tinggi, Surabaya memerlukan 
pendampingan agar para ibu 
hamil dan bayinya selalu dalam 
pendampingan dan pengarahan 
yang tepat. Laili Nur Widyawati, Kader 
Pos Layanan Terpadu (Posyandu) di 
wilayah Kelurahan Bongkaran, Pabean 
Cantikan Surabaya ini memiliki banyak 
kisah menarik dalam perjalanannya 
menjadi kader.

Laili, wanita yang memiliki 
tiga orang anak ini mengungkapkan 
bahwa saat pertama kali menjadi 
seorang kader yang menjadi 
tantangan adalah kemajemukan 
warga yang tinggal di wilayahnya. 
Hal itu terjadi, karena ada tiga etnis 
Madura, Jawa dan Tionghoa.Selain 
kemajemukan, karena dulu kurangnya 
bantuan dari pemerintah juga menjadi 
tantangan tersendiri. 

“Ya awalnya yang menjadi 
kendala itu karena kemajemukan 
warganya mbak. Saya udah nggak 
khawatir kalau sama warga yang 
Chinese ini, tapi sangat amat 

menjadi PR ketika berhadapan 
dengan orang Madura. Mindset-nya 
mereka dan prinsipnya udah berbeda,” 
jelasnya.

Selain kemajemukan, karena 
dulu kurangnya bantuan dari 
pemerintah juga menjadi tantangan 
tersendiri. Laili yang memulai sebagai 
Kader Posyandu sejak tahun 90-
an ini mengatakan alasan awal 
bisa terjun sebagai seorang 
kader karena ayahnya 
adalah seorang RW.

“awalnya ayah 
dulu adalah seorang 
RW. Karena ibu saya 
tidak bisa terjun 
sebagai kader-
kader, maka 
saya yang 
akhirnya 
turun 
sebagai 

seorang kader,” katanya.

Lahir dan besar di pengampon 
gang 5, Laili mengaku bahwa melihat 
realita yang dulu terjadi, semakin 
kesini masyarakat sudah mulai sadar 
akan pentingnya komunikasi.

Laili Nur Widiati
Kader Posyandu

Inspirasi Laili, Kader Posyandu Berprestasi
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“Dulu itu mbak kalau 
mau imunisasi, susah banget 
mengumpulkan warganya. Harus 
door to door dan dengan iming-
iming suatu hal baru mereka akan 
berangkat. Saya dulu mengiming-
iminginya dengan doorprize bagi 
mereka yang rutin datang ke imunisasi 
selama enam bulan berturut-turut. 
Alhamdulillah, karena sekarang banyak 
ibu-ibu muda yang teredukasi jadi 
kesadaran masyarakat untuk imunisasi 
sudah meningkat drastis,” jelas Laili.

Inspirasi Drama Korea
Bercerita mengenai 

pengalaman yang tidak terlupakan 
bagi seorang Laili pernah menolong 
tetangganya yang melahirkan di 
rumah tanpa edukasi medis yang 
cukup. Berbebekal informasi yang 
didapatnya dari workshop dan 
tentunya drama korea ia berhasil 
mengeluarkan ari-ari yang tertinggal 
di dalam perut sang ibu.

“Kondisi tetangga saya ini, 
suaminya di penjara, tidak punya KTP, 
bukan orang Surabaya, tidak punya 
surat nikah. Ibu ini adalah istri kedua. 
Dia melahirkan di rumah, bayinya 
keluar, tapi ari-ari nggak keluar. 
Bahaya banget kan, mbak. Saya sudah 
menghubungi 112, namun masih di 
jalan. Akhirnya saya ingat saya pernah 
nonton drama korea, saya tekan 
perutnya lalu ari-ari bisa keluar. Dan 
saat itu juga, 112 tiba. Duh, merdeka 
saya rasanya,” ceritanya dengan penuh 
ekspresi.

Ditanya mengenai perasaan 
yang dirasakan oleh Laili ketika 
membantu kelahiran tetangganya 
dan mengeluarkan ari-ari yang masih 
tertinggal di dalam rahim, perempuan 
50 tahun ini mengatakan bahwa tidak 
ada rasa takut sedikitpun yang ia 
rasakan.

“Saya kalau takut malah 
nanti bayi ini ndak tertolong 
mbak. Jadi saya mikirnya optimis 

aja, anak ini butuh hidup, butuh 
tumbuh dan berkembang jadi saya 
harus menyelamatkannya. Kalau 
ari-ari masih tertinggal kan resiko 
kematiannya baik ibu mapun anak 
tinggi sekali,” tegasnya.

Diakhir wawancara Tim 
Gapura dengan Laili, Kader Posyandu 
berprestasi sendiri ini berpesan 
bahwa jangan menyerah dan jangan 
meremehkan kegiatan seorang kader.

“Menjadi seorang kader itu 
jangan berfikiran kita akan dapat apa, 
berapa penghasilan kita. Kalau saya 
berfikirnya ini adalah bekal saya untuk 
di akhirat. Apalagi adik saya juga kerja 
di luar pulau, kalau saya membantu 
begini siapa tau kalau adik saya 
kesusahan disana juga dibantu orang. 
Berfikirnya kita mendapat KMS aja. 
Kartu menuju surga” tutupnya sembari 
tertawa karena candaannya. (Alf )
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Menyesap Sedap 
Kuliner Tengah Malam

Makan saat larut 
malam tidak pernah 

direkomendasikan oleh 
mereka yang peduli pada 
kesehatan. Tetapi, untuk 

warga Surabaya, kami 
menyarankan untuk 

mencobanya sesekali karena 
Kota Pahlawan adalah 

surganya kuliner tengah 
malam.

Surabaya adalah surganya 
kuliner. Kalau boleh 
ditambahkan selama surga 
kuliner 24 jam. Jangan 
khawatir jika mendadak 
lapar saat tengah malam 

karena banyak juga kuliner yang 
tersedia di waktu yang tidak tepat itu. 
Alternatif pilihan kuliner pun beragam 
mulai dari makanan berat hingga 
sebatas minuman penghangat badan 
dan jajanan ringan pun tersedia.

Malam itu, Kukuh nampak 
lahap menghabiskan makanannya. 
Sambil sesekali menyela dengan 
minuman hangatnya, ia nampak 

menikmati kelezatan nasi goreng 
yang dipesannya. Ia bersama teman-
temannya sedang menikmati sajian 
nasi goreng Pak Tomi, salah satu 
kuliner favorit di wilayah Taman Apsari. 
Di sekitaran sana sebenarnya banyak 
berbagai jenis makanan yang dijual 
dengan gerobak yang tersebar. Bukan 
hanya nasi goreng, tapi ada Soto 
Madura, bakso dan lain sebagainya. 
Tetapi nasi goreng yang menjadi 
tempat paling ramai khusunya pada 
malam hari. Kukuh mengatakan, ia 
sering sekali ke Taman Apsari ini untuk 
berburu kuliner malam hari dan nasi 
goreng menjadi favorit. 
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“Sebenarnya banyak yang 
jualan nasi goreng bahkan sampai ke 
dalam sampingnya Joko Dolog, tapi 
kalau yang di sini depan mini market 
lebih enak tempatnya karena lebih 
dekat dan sekalian bisa nongkrong di 
sebrang jalan,” jelas Kukuh.

Kukuh memang sering 
mengunjungi warung kaki lima ini. Ia 
pun menjelaskan jika pada hari-hari 
biasa pengunjung kuliner di sekitaran 
Taman Apsari tidak terlalu ramai, tapi 
pada hari libur atau akhir pekan ramai 
pengunjung hingga membuat macet 
jalan.

“Kalau malam minggu ramai, 
dan biasanya sampai antri panjang. 
Juga tutupnya pun menjadi lebih 
malam sampai pernah saya sekitar jam 
satu masih melayani pelanggannya,” 
ucapnya.

Menikmati kuliner malam 
juga menjadi kebiasaan Devintya. 
Mahasiswi ini senang berburu kuliner 
larut malam terutama yang terkenal. 
Pilihan favoritnya jatuh ke sego 
sambel Mak Yeye. Kuliner legendaris 
ini sangat terkenal di Surabaya. 
Berada di di Jalan Jagir Wonokromo 
Wetan, warung ini seperti umumnya 
dengan pedangang kaki lima lainnya 
menggunakan gerobak sebagai 
tempat berjualan dan melayani 
pembeli. Tetapi setelah ramainya 
pengunjung yang berbondong 
datang, memperluas tempatnya 
dengan menyewa warung di samping 
tempatnya biasa berjualan. Sego 

Sambel Mak Yeye sekarang bisa 
didatangi pada pukul sembilan malam 
dan tutup pukul empat pagi. 

Devin bilang jika datang ke sini 
karena awalnya penasaran dengan 
warung sego sambel ini yang viral di 
media sosial.

“Awal saya pertama kali ke 
sini pada awal kuliah di Surabaya dan 
akhirnya sampai sekarang sering kesini 
karena suka dengan sambelnya,” ujar 
Devin.

Ramainya pembeli juga yang 
menambah rasa penasaran orang-
orang yang sering melintas. Devin 
menjelaskan jika warung Sego Sambel 
Mak Yeye ini lebih ramai lagi pada 
akhir pekan dan pengunjugnya bukan 
hanya dari Surabaya saja bahkan 
banyak dari luar kota yang datang 
untuk menjajal kenikmatan sego 

sambel yang menjadi legenda ini.

“Waktu pertama kali ada 
ojek online itu ribet karena sistem 
pembeliannya belum tertata, tapi 
kalau sekarang pelayanannya semakin 
meningkat karena sudah ada tempat 
order untuk ojek online sendiri. Jadi 
gak perlu menunggu lama dan antri 
sampai berjam-jam lagi,” jelasnya.

Seperti warung sego sambel 
pada umumnya, disini menyediakan 
menu sederhana dengan harga yang 
sangat terjangkau. Menunya mulai 
sego sambel tahu, tempe telur, hingga 
yang menjadi favorit yaitu iwak pe 
atau ikan pari, dengan harga kisaran 
Rp. 10.000-an hingga Rp. 20.000-an.

“Iwak pe ini yang sering saya 
pesan tapi kadang kalau sudah jam 12 
ke atas itu sudah habis tinggal paling 
ya telur dan tahu tempe,” kata devin.

Suasana Sego Sambel 
Mak Yeye
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Bertahan sebagai 
pilihan utama

Kehadiran kuliner kekinian 
seringkali mengancam pemain lama 
tetapi itu tidak berlaku untuk kuliner 
tengah malam. Beberapa warung 
tetap bertahan dalam kurun waktu 
puluhan tahun. Misalnya warung 
Gubeng Pojok di samping Stasiun 
Gubeng Lama merupakan tempat 
makan yang cukup legendaris di 
Surabaya. Menurut Maryanto, 
pegawai dari warung sederhana, 
nama asli warung tersebut, tempat 
ini sendiri awalnya tidak berbentuk 
seperti depot tetapi menggunakan 
gerobak dorong dan bertempat di 
pinggir jalan depan stasiun.

“Awalnya itu Pak Sukimin 
(pemilik) berjualan pada tahun 1978 
dan kemudian pindah ke belakang 
sini sekitar tahun 1980-an sampai 
sekarang,” ucap Maryanto (03/12).

Maryanto juga menjelaskan 
jika menu tidak sebanyak ini. Pada 
saat masih berupa kaki lima menu 
yang di sediakan hanya nasi goreng, 
mie goreng dan krengsengan 
saja. Kemudian pada saat ini telah 
berkembang mengikuti permintaan 
pelanggan hingga ada sekitar sepuluh 
menu berbeda di warung ini.

“Di sini sekarang ada juga 
rawon, pecel lele, nasi campur dan 
juga soto. Menu itu yang sekarang 
menjadi favorit,” kata Maryanto.

Warung Sederhana ini buka 
24 jam non stop dan makanan selalu 
hangat. Maryanto mengatakan jika 
hanya pada hari besar saja warung ini 
tutup.

“Pengunjung sendiri ini yang 
paling banyak sebenarnya dari luar 
kota, ya kan juga tempatnya sebelah 
stasiun lama sini. Jadi orang baru 
datang biasanya mampir kesini, 
walaupun begitu juga ada langganan 
tetap kita dari orang Surabaya sendiri,” 
ujarnya.

Bertahan dalam waktu yang 
lama juga salah satunya ada pada 
Ronde Biliton. Bila melewati Jalan 
Biliton di kiri jalannya pasti kalian 
akan menemukan warung ronde 
yang ramai hingga banyak orang 
duduk di luar. Kedai Ronde dan STMJ 
ini merupakan salah satu tempat 
legendaris di kawasan Gubeng. 

Menurut Rahmat, pemilik 
dari Ronde Biliton ini, kedainya ini 
sudah ada sejak tahun 1975 dan 

yang berjualan ada dua orang yaitu 
ayah dan paman dari Rahmat yang 
merupakan orang asli Yogyakarta. 
Rahmat menuturkan jika pada tahun 
1980 sekian mulai merekrut pegawai 
yang kebanyakan masih kerabatnya. 
Ia mengatakan jika awalnya bukan 
berada di Jalan Biliton ini tetapi 
di Kertajaya samping viaduk yang 
sekarang sudah dipagari dan tidak 
diperbolehkan berjualan disana.

“Pindah ke Biliton ini karena 
dulu sering ada Tramtib (Satpol PP), 
jadi bukanya tidak tiap hari kadang 
sehari buka terus besoknya lagi tutup. 
Akhirnya pada tahun 1980-an itu 
pindah ke sini,” kata Rahmat.

Untuk jam bukanya Ronde 
Biliton ini mulai pukul setengah enam 
sore hingga jam satu pagi, terkadang 
juga menurut Rahmat jika akhir pekan 
bisa buka sampai pukul tiga pagi.

“Kami sendiri hampir tidak 
pernah tutup, ya mungkin jika hari-
hari besar kadang tutup,” katanya.

Salah satu menu di 
Gubeng Pojok
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Saat pertama kali buka, 
Ronde Biliton ini hanya menyediakan 
dua menu yaitu Ronde dan STMJ. 
Kemudian berkembang menjadi 
banyak variasi menunya seiring 
permintaan dari pelanggan, seperti 
susu coklat, kopi jahe dan lain 
sebagainya. Menunya pun diberi 
nama yang unik yang mana juga ingin 
menggaet pelanggan dari kalangan 
anak muda. Ada juga berbagai jajan 
seperti gorengan, sate telur, ketan 
hingga risol yang tersaji di setiap 
mejanya.

“Kami selalu mengupayakan 
apa yang diminta oleh pelanggan dan 
kadang memang menurut saya sendiri 

aneh aneh, seperti pernah ada yang 
minta STMJ tetapi pakai telur bebek. 
Dulu kita sempat menyediakan telur 
bebek tetapi beberapa akhir ini mulai 
jarang karena memang harganya yang 
mahal,” jelasnya.

Nama besar dari Ronde Biliton 
yang sudah ada sejak 44 tahun yang 
lalu ini sering kebanjiran pesanan. 
Rahmat mengatakan sering ada 
beberapa publik figur yang menjadi 
langganan dari rondenya, salah 
satunya yaitu Emha Ainun Najib.

“Beberapa waktu lalu juga 
pernah di undang ke kantor Kapolda 
Jawa Timur memesan 500 porsi lebih 

kalau tidak salah,”  jelas Rahmat.

Beberapa tempat di atas 
adalah sebagian kecil dari kekayaan 
kulier yang ada di Surabaya. Bukan 
hanya terkenal dengan Kota Pahlawan 
dan wisata sejarahnya saja tetapi lebih 
dari itu ada banyak sekali hal-hal 
menarik yang dapat kita jelajahi mulai 
dari budayanya hingga kulinernya 
yang sangat beragam. Jujukan 
para pelancong yang datang ke 
Surabaya baik dari luar kota maupun 
mancanegara harusnya bukan hanya 
berwisata mengunjungi bangunannya 
saja, tetapi juga pada wisata kuliner, 
termasuk menikmat yang legendaris di 
tengah malam, mari. [ARB]

Ronde Biliton
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Pentas Keindahan 
Anak-Anak Istimewa 

Kampanye menggaungkan kesetaraan bagi 
penyandang disabilitas terus dilakukan 

dengan berbagai cara. Kali ini, anak-anak 
istimewa itu diberikan panggung untuk 

menunjukkan kebolehannya dan ternyata 
mereka bisa menghadirkan keindahan 

yang mengagumkan.

Festival Seni Beauty in Diversity 

Memperingati Hari Disabilitas Internasional 
yang diperingati tiap 3 Desember, 
Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya 
menggelar sebuah acara bertajuk Beauty 
in Diversity. Berkolaborasi dengan Awaken 
Organizer dari Fikom Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya, acara ini merupakan serangkaian 
kegiatan. Mulai sekitar pukul 15.00 acara ini sudah dimulai 
dengan acara lelang lukisan. Hasil yang dihasilkan dari lelang 
tersebut sepenuhnya akan diserahkan ke beberapa yayasan. 
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Chusnur Ismiati Hendro Gunawan, 
Ketua DWP Surabaya mengatakan 
bahwa acara ini adalah bagian dari 
serangkaian kegiatan mulai bulan April 
lalu.

“Rangkaian acara ini sudah 
dimulai sejak April 2019 lalu. Diawali 
dengan Walk for Autism lalu 
dilanjutkan dengan Walk for Cerebral 
Palsy yang diadakan pada Oktober 
lalu,” katanya.

Acara lelang yang menjadi 
pembuka pada rangkaian acara satu 
hari tersebut menampilkan empat 
lukisan yang dibuat oleh pelukis 
muda yang merupakan penyadang 
disabilitas. Empat lukisan yang dilelang 
yakni karya Vincent (penyandang 
autis), Edward Ryo (penyandang down 
syndrom), Celena Aline (penyandang 
autis), dan Andrew Joseph 
(penyandang autis). 

Wiwik yang membeli lukisan 
Aline mengutarakan alasannya 
memilih lukisan tersebut diantara tiga 
lukisan lainnya.

“Saya memilih lukisan ini 
karena saya merasakan kepuasan 
tersendiri ketika melihatnya. Memilih 
lukisan begini memang akan 
lebih sampai pesannya ketika kita 
memilihnya dengan perasaan,” jelas 
Wiwik.

Setelah acara lelang usai, 
acara kemudian dilanjutkan dengan 
Charity Concert. Konser tersebut 
menghadirkan penyandang autis dan 
down syndrome berbakat seperti 
Putri Ariani, Adelina Setiawan, Ibam, 
Kiki, serta Touch Heart Band. Para 
musisi disabilitas unjuk bakat mulai 
vokal, permainan alat musik angklung, 
keyboard, dan band. Mengundang 
Adriani Putri salah seorang musisi 
yang juga merupakan penyandang 
disabilitas membuat penonton 
terkagum-kagum. Apalagi ketika 
Putri menyampaikan kampanye yang 
sedang digalakkan oleh dirinya sendiri.

“Saya ingin menyampaikan 
pesan untuk menghilangkan batasan. 
Yang pertama adalah silahkan 
bertanya (Please Ask). Misalkan tidak 
tahu tentang difabel bisa bertanya 
sehingga tidak ada asumsi yang keliru. 
Lalu yang kedua adalah memahami 

satu sama lain (Be Understanding), 
harapannya agar ke depannya tidak 
ada namanya perundungan, bukan 
sekadar menghentikan. Karena kalau 
menghentikan itu ibarat rem maka 
bisa berjalan lagi,” jelas Putri yang 
kemudian disambut gemuruh tepuk 
tangan penonton.

Melalui konser ini juga 
diserahkan donasi dari seluruh 
keuntungan konser dan hasil lelang 
kepada Potats, YPAB, Gregory dan 
Sekolah Luar Biasa Bangun Bangsa.
Donasi ini diserahkan langsung oleh 
Ketua DWP Kota Surabaya dan Dekan 
FIKOM UKWMS, di penghujung 
acara. “Kami ingin memberikan ruang 
bagi teman-teman disabilitas untuk 
menunjukkan bakat dan juga karya 
mereka yang luar biasa. Dengan 
acara Beauty in Diversity ini, besar 
harapannya akan memberikan 
dampak positif bagi teman-teman 
disabilitas dan juga masyarakat 
Surabaya,” kata Chusnur Ismiati 
Hendro Gunawan. 

Sementara itu, Grishiella 
Patricia Liwang, Ketua Pelaksana, 

menjelaskan bahwa Makna dari 
Beauty in Diversity ini sebenarnya 
ingin menonjolkan keindahan dalam 
sebuah perbedaan. Perbedaan yang 
dimaksud adalah bagaimana saat ini 
teman-teman disabilitas dianggap 
sebelah mata dan berbeda dari kita. 

“Maka, kami ingin menonjolkan 
keindahan yang mungkin belum 
pernah disaksikan oleh masyarakat,” 
jelasnya.

Charity Concert ini pun 
membuat para hadirin yang datang 
terkesima. Bagaimana tidak, ditiap 
pergantian musisi selalu dibarengi 
dengan teaser yang akan menggugah 
hati para penontonnya. Vincent, 
salah satu hadirin mengatakan bahwa 
acara ini sangat menarik dan ia juga 
menyampaikan bagian favoritnya 
selama konser ini berlangsung.

“Acara ini sungguh menarik. 
Apalagi para pengisi acaranya. 
Sangat-sangat membuat kagum kami. 
Bagian favorit saya adalah ketika Jose 
dan Ibam menyanyikan lagu Janji Suci 
Yovie Nuno,” kata Vincent. (alf )

51
DESEMBER

- 2019 -



Bersiap Hadapi 
Level Lebih Tinggi

Surabaya selalu punya 
kampung-kampung jagoan 

untuk beradu karya dan 
kreativitas di berbagai 

kompetisi. Kali ini Kelurahan 
Medokan Semampir yang 

menjadi jawara Lomba 
Kesatuan Gerak PKK - 

KKBPK - Kesehatan tingkat 
kota bersiap menuju 

level lebih tinggi dengan 
pendampingan Tim 

Penggerak PKK Kota. 

Kolaborasi TP PKK Kota dan Medokan Semampir

Pada tanggal 22 November 
2019 lalu, PKK kembali 
menganugerahkan 
penghargaan kepada tiga 
juara Lomba Kesatuan 
Gerak PKK - KKBPK – 

Kesehatan. Dilaksanakan bersamaan 
dengan PHBI (Perayaan Hari Besar 
Islam) Maulid Nabi, tiga kelurahan 
terbaik diberi piagam dan uang tunai 
atas kinerja luar biasanya dalam 
mengembangkan daerahnya masing-
masing. Diikuti oleh 31 kelurahan 
dari 31 kecamatan se Surabaya, juara 
dari perlombaan ini akan menjadi 
perwakilan Surabaya untuk mengikuti 
di tingkat provinsi. 

Lomba ini merupakan 
sebuah kolaborasi antara PKK 
dengan Dinas Kesehatan dan DP5A 
(Dinas Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan, dan 
Perlindungan Anak). Tiap kecamatan 
mengunggulkan satu kelurahan 
dengan berbagai program dan 
kampungnya. Satu persyaratan utama 
untuk Lomba Kesatuan Gerak PKK 
- KKBPK - Kesehatan tahun 2019 ini 
adalah keberadaan kampung KB di 
kelurahan yang mengikuti lomba. 

“Meski begitu, bukan hanya 
kampung KB saja yang dinilai, tetapi 
juga PKK dan kesehatan di kelurahan 
tersebut,” ujar Dra. Merdi Juretta 
Mursyam, Apt. atau yang lebih dikenal 
dengan Bu Mursyam.
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KB sendiri bukanlah singkatan 
dari Keluarga Berencana, melainkan 
Kampung Berencana. Kampung ini 
sudah direncanakan, baik tentang 
kesehatannya, lingkungannya, 
pendidikannya dan aspek-aspek 
lain yang dapat mengembangkan 
kampung tersebut. Misalnya, sebuah 
kampung dulunya tidak memiliki 
PPT dan posyandu, maka kemudian 
didirikan. Kampung KB pertama kali 
didirikan di Kecamatan Semampir 
sebagai percontohan. Hingga saat 
ini, telah berdiri 32 kampung KB di 
31 kecamatan (kecamatan Semampir 
telah memiliki dua kampung KB) di 
Surabaya. 

Ada indikator-indikator 
untuk menentukan kampung KB 
mana yang terbaik, seperti menilik 
input, proses, output, inovasi atau 
duplikasi yang ada di kampung 
tersebut. Inovasi dapat diartikan suatu 
kampung menciptakan sesuatu hal 
yang benar-benar baru. Sedangkan 
duplikasi adalah mencontoh suatu 
inovasi daerah lain yang kemudian 
dikembangkan di daerahnya sendiri. 

“Kami tetap menghargai 
duplikasi karena memang inovasi yang 
baik patut untuk dicontoh. Contoh 
sederhananya adalah bank sampah 
yang dulu merupakan suatu inovasi, 
namun sekarang banyak kampung 
yang menduplikasinya,” jelas Bu 
Mursyam.

Setelah melalui berbagai 
tahap penyaringan, terpilihlah tiga 
kelurahan terbaik. Tiga kelurahan 
ini telah dipastikan sebagai juara, 
namun tim juri turun ke lapangan 
untuk menentukan kelurahan mana 
yang berhak memegang gelar juara 
pertama.

 “Kami memang hanya 
turun untuk melakukan sidak ke tiga 
kelurahan saja. Kami tahu saat tim 
juri turun ke lapangan, banyak hal 
yang dipersiapkan oleh peserta. Agar 
peserta yang sudah mempersiapkan 
diri tidak kecewa saat tahu mereka 
tidak menang, lebih baik kami 
langsung ke  tiga kelurahan terbaik 
saja,” ungkap Bu Mursyam.

Juara I mendapatkan hadiah 
uang tunai sebesar Rp10 juta. Diikuti 
dengan juara II yang mendapatkan 
hadiah uang tunai Rp5 juta dan juara 

III yang mendapatkan hadiah uang 
tunai Rp3 juta. Perbedaan hadiah 
tunai antara juara II dan I cukup 
signifikan, yakni sebesar Rp5 juta. Hal 
ini dikarenakan juara I nantinya akan 
berangkat mewakili Kota Surabaya 
untuk mengikuti Lomba Kesatuan 
Gerak PKK - KKBPK - Kesehatan di 
tingkat provinsi. Sehingga nantinya 
uang tersebut dapat digunakan oleh 
kampung juara untuk mempersiapkan 
kampungnya lebih lanjut. 

Setelah melalui penilaian 
juri, terpilihlah Kelurahan Medokan 
Semampir, Kecamatan Sukolilo sebagai 
juara pertama. Kelurahan ini berhasil 
menciptakan berbagai inovasi dan 
duplikasi paling banyak, antara lain 
pembuatan maggot dan pupuk cair 
dari sampah organik, sabun cuci 
dari limbah jelantah, Kampung KB, 
kampung literasi, kampung wisata 
lingkungan, bank sampah, layanan 
internet sehat dan lain-lain. Kelurahan 
ini juga berhasil membuat maket 
daerahnya sendiri. Poin tambahan 
bagi kelurahan ini adalah keterlibatan 
aktif karang taruna dalam berbagai 
kegiatan di kelurahannya. 

Dengan terpilihnya Kelurahan 
Medokan Semampir sebagai 

pemenang, maka pihaknya perlu 
langsung mempersiapkan diri 
untuk mengikuti perlombaan di 
tingkat provinsi. Per pengumuman 
pemenang, kelurahan Medokan 
Semampir sendiri memang memiliki 
kesulitan di administrasi. Secara fisik, 
kelurahan ini sudah sangat baik. Untuk 
karena itu, PKK Kota akan membantu 
kelurahan ini dalam membuat 
laporan-laporan administrasi yang 
juga tak kalah pentingnya dengan 
kondisi fisik kelurahan itu sendiri.

Persiapannya pun cukup 
singkat, awal Desember PKK Kota 
Surabaya sudah harus mengirimkan 
laporan ke provinsi. Poin yang dinilai 
adalah pencapaian dan peningkatan 
selama tiga bulan terakhir, yakni dari 
bulan Oktober hingga Desember. 
Sama seperti di tingkat kota, tiga 
aspek yakni PKK, Kampung KB dan 
kesehatan di kampung tersebut 
apakah meningkat di setiap bulannya. 

“Harapannya nanti tidak 
hanya berhenti di tingkat provinsi 
saja, tentunya kami semua ingin 
untuk berangkat berlomba di tingkat 
nasional. Kami mohon doa dan 
dukungannya,” tambah Mursyam. 
(ANA)
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CAK JEPRET

WARNA 
WARNI 
JALAN 

PANGGUNG
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Warna-warni Jalan 

Panggung Ciamik Soro!
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Menyemai Minat Baca Anak 
di Kampung Literasi

Indonesia berada dalam posisi darurat 
literasi. Minat baca yang rendah dinilai akan 

berdampak buruk pada perkembangan 
anak ke depan. Namun, Kampung-kampung 

ini mencoba melawan problem tersebut 
dengan semangat kemandirian, berharap 

mengubah kebiasaan mulai dari lingkungan 
terkecil  

Di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya 
beberapa tahun terakhir mengupayakan 
peningkatan kesadaran budaya literasi. 
Hal ini dimaksudkan untuk menunjang 
dan memberantas tingkat buta huruf di 
kalangan masyarakat. Beragam program yang 

dilaksanakan, mulai dari penerapan budaya membaca di 
sekolah-sekolah hingga pada lingkungan rumah, bahkan 
dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga. Ada salah satu 
cara jitu Pemkot untuk meningkatkan kesadaran literasi yaitu 
dengan adanya lomba kampung literasi di ajang KP KAS 
(Kampung Pendidikan Kampung Arek Suroboyo). 
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Dari kompetisi tersebut, 
lahirlah para pemenang. Kampung-
kampung yang tekun dan tulus 
bergerak untuk peduli terhadap 
literasi. Kampung Bogangin RW 05 
Kedurus salah satunya. Kampung 
ini sempat mendapatkan beberapa 
kategori dalam ajang lomba antar 
kampung se-Surabaya. Kategori 
kampung literasi dan belajar yang 
paling sering di dapatkan oleh 
Kampung Bogangin ini. Terakhir RW 
05 ini mendapatkan peringkat kedua 
dalam kategori kampung literasi alam 
ajang KP KAS pada tahun ini. 

Edi, Ketua RW 05, mengatakan 
jika dirinya mencoba memotivasi 
warga untuk mau mengembangkan 
potensi yang sebenarnya sudah ada 
sebelumnya di kampungnya. 

 “Saya melihat sejak 
sebelumnya RW 05 ini pernah 
mendaptkan kategori kampung belajar 
pada 2017, jadi tinggal menggerakkan 
dan menggugah masyarakat saja,” 
ujarnya (02/12).

Edi mengatakan keberhasilan 
dalam menjadikan RW 05 ini menjadi 
kampung literasi tidak lepas oleh 
bantuan dan partisipasi yang sangat 
luar biasa dari warga RT 08.

“Sebenarnya RW sendiri hanya 
membantu secara dana dan yang 

bergerak aktif adalah warga RT 08 dan 
juga Bu Widya yang menggerakkan 
tiap orang di RT tersebut,” ucap Edi.

Hal tersebut disambung oleh 
Widyawati, pemilik TBM (Taman Baca 
Masyarakat) di RT 08. Ia mengatakan 
jika dirinya dan pemuda penggerak 
literasi memulai semuanya dari 
nol. Pada awalnya kesadaran ini 
muncul karena adanya cita-cita dari 
Widyawati sendiri yang ingin memiliki 
perpustakaan sendiri.

“Awal itu disini sempat ikut 
lomba Surabaya Green and Clean 
dan waktu 2017 di tawari oleh ketua 
RT saya untuk ikut lomba, kebetulan 
tinggal dua kategori salah satunya 
yaitu kampung belajar dan akhirnya 
mendapat peringkat ketiga,” kata 
Widyawati. 

RT 08 sendiri memiliki 
beberapa sudut baca yang tersebar 
di setiap gang dan rumah Widyawati 
salah satunya. Teras rumahnya 
berisikan banyak rak buku dengan dan 
berisi dengan buku yang menumpuk 
juga ada beberapa kerajinan tangan 
di atasnya.

“Untuk yang mau membaca 
disini bebas, biasanya anak- anak 
datang waktu sore hari. Awalnya 
kami hanya memiliki tiga sudut baca 
dan sekaang sudah bertambah 

menjadi enam, lalu hampir di setiap 
rumah warga terdapat perpustakaan,” 
jelasnya.

Banyaknya titik baca di 
kampung ini tidak lepas dari 
peran warganya pula. Widyawati 
mengatakan jika buku yang ada di 
TBM dan sudut baca ini merupakan 
hasil bantuan dari warga sekitar. Ia 
bercerita masa awal merintis TBM, 
untuk mendapatkan buku ia harus 
menghampiri warga satu per-satu.

“Sekarang kami sering 
menerima sumbangan buku dari luar 
warga,” ujarnya.

Tergeraknya warga untuk 
peduli terkait literasi ini meningkat 
seiring seringnya mengikuti ajang 
lomba antar kampung yang diikuti.

“Banyak sekali yang datang 
kemari kadang bukan hanya untuk 
belajar saja tetapi juga membuat 
kerajinan tangan, sampai belajar 
kesenian lainnya seperti menari dan 
juga mendongeng. Di beberapa sudut 
baca juga waktu saya lewat sering kali 
saya melihat ada banyak yang datang 
membaca bukan hanya anak-anak saja 
tetapi juga orang dewasa,” tuturnya.
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Mengupayakan 
Pengetahuan Bermanfaat 

Akes untuk masuk ke kampung 
RW 06 ini cukup mudah karena ujung 
jalannya berada tepat di samping 
jalan Diponegoro. Kampung Banyu 
Urip Wetan ini merupakan kawasan 
padat penduduk, namun ketika masuk 
lebih kedalam lagi akan menemukan 
ornamen warna warni di sepanjang 
jalan dan juga lingkungan yang tertata 
dengan rapi. 

Menurut Rudi Wahyudi, ketua 
RW 06, literasi bukan hanya berupa 
membaca dan menulis tapi lebih dari 
itu. Aktifitas penyampaian informasi 
dan pengetahuan kepada warga 
merupakan salah satu bentuk literasi.

“Tidak hanya di TBM, kembali 
lagi literasi itu sebuah proses yang 
ditujukan untuk memasyarakatkan 
masyarakat dengan pengetahuan,” 
kata Rudi (03/12).

Pengetahuan yang 
dimaksudkan oleh Rudi adalah 
pengetahuan yang sekiranya 
bermanfaat untuk keseharian 
masyarakat.

“Saat posyandu kapan lalu 
saja dibantu dari pihak LSM GEIN 
kami memberikan peragaan kepada 

ibu-ibu caranya mengasuh bayi yang 
benar itu bagaimana? Itu juga literasi. 
Kemudian ada posyandu remaja 
untuk memperkenalkan tentang 
keterampilan itu agar nantinya bisa 
meneruskan,” jelasnya.

Di RW 06 ini memiliki TBM 
dan tiga titik sudut baca. Buku-buku 
tersebut berasal dari sumbangan yang 
disalurkan kepada penggerak literasi 
dan di susun rapi di rak ber tingkat di 
setiap sudut baca.

“Banyak bukunya bukan hanya 
buku pelajaran dan buat anak-anak 
saja tetapi juga ada buku bertani, 
lingkungan, kesehatan dan lain 
sebagainya,” tuturnya.

Yang menjadi kendala 
dalam proses meningkatkan literasi 
di kalangan masyarakat Banyu 
Urip Wetan ini adalah kesadaran 
masyarakat khusunya anak-anak. Rudi 
menjelaskan salah satu cara yang 
digunakan untuk membuat anak-anak 
memiliki kesadaran akan literasi yaitu 
dengan adanya nonton bareng di 
setiap akhir pekan.

“Jadi kita tayangkan film-
film yang durasinya tidak panjang 
tapi tentang pendidikan dan lain 
sebagainya, dan nantinya dilanjutkan 
dengan mereview ulang cerita dari 
yang telah ditonton sehingga mereka 
juga akhirnya bisa belajar cara 
mendongen melalui nobar,” jelas ketua 
RW 06.
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Kedai Buku dan 
Digitalisasi

Kawasan Surabaya timur 
tidak mau kalah perihal literasi, 
RW 03 Semolowaru salah satunya. 
Mendapatkan peringkat ketiga dalam 
kategori kampung literasi pada ajang 
KP KAS tahun 2019 menjadi modal 
mengembangkan warganya untuk 
sadar literasi.

Puryanto, wakil ketua RW 03, 
mengatakan jika kedai buku menjadi 
salah satu program unggulan yang 
ada di RW 03 ini. Bertempat di RT 
04 tepatnya di rumah salah seorang 
warga yang gemar mengoleksi buku-
buku.

“Rumah dari Bu Susi ini yang 
dibuat sebagai kedai baca, lalu 
untuk jumlah bukunya sendiri ada 
25.000 judul buku di dalamnya,” kata 
Puryanto (3/12).

Di dalam kedai buku ini 
berbagai aktivitas dapat dilakukan 
oleh anak kampung RW 03, mulai dari 
mengaji, hingga mengerjakan tugas 
bersama.

“Kadang kami juga membuat 
berbagai lomba seperti mendongeng 
kemudian menulis cerpen,” ucapnya.

Kampung yang terdiri dari 
tujuh RT ini juga memiliki program 
yang cukup unik yaitu ‘Cak Buling’ 
atau becak buku keliling.

“Setiap seminggu dua kali 
Cak Buling ini digerakan oleh para 
karang tauna menggunakan becak 
berkeliling untuk meminjamkan buku 
ke para warga, dan yang paling sering 
meminjam ada di RT 6. Jadi konsep 
dari kita adalah jemput bola untuk 
memberikan pendidikan literasi,” jelas 
dari wakil ketua RW 03.

Peluang pemanfaatan 
digitalisasi mulai di bidik oleh RW 03 
ini sebagai sarana penunjang kedai 
baca. 

“Pada tahun depan, 
rencananya kami akan mencoba 
membuat suatu website dengan 
bantuan dispusi untuk mendata buku-
buku pada kedai baca dan TMB yang 
akan mempermudah ketika warga 
ingin meminjam buku,” tutur Puryanto.

Selain kampung literasi 
kampung belajar menjadi salah 
satu sorotan menarik. Puryanto 
menjelaskan jika kampung ini balai 
RW ketika dibuka semua anak 
berbondong-bondong membawa 
pekerjaan rumahnya untuk dikerjakan 
disana bersama-sama dengan anak 
karang taruna ataupun warga lainnya 
yang sedang berada di balai.

“Rencananya kami akan 
bekerja sama dengan suatu bimbel 
yaitu Klinik Pendidikan Mipa untuk 
memberikan les gratis kepada anak di 
kampung RW 03 ini,” tuturnya.
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Berdoalah dengan 
Cara yang Baik

Kita diperintahkan untuk 
selalu berdoa kepada Allah SWT. 
Doa sebagai bentuk penghambaan 
manusia terhadap Allah. Jangan putus 
asa bila sering berdoa, tetapi belum 
dikabulkan Allah SWT, karena bisa 
jadi Allah sedang mempersiapkan 
yang terbaik untuk kita. Namun perlu 
diketahui, dalam hadis disebutkan 
bahwa Allah tidak akan mengabulkan 
tiga macam doa ini. Rasulullah 
berkata:

“Doa kalian akan dikabulkan 
selama tidak berdoa dengan dosa, 
memutus kekerabatan, dan tergesa-
gesa. Dia akan berkata, ‘Aku sudah 
berdoa tapi tidak dikabulkan’, akhirnya 
dia meninggalkan doa.’” (HR: Bukhari 
dalam Adab Mufrad)

Sementara selain tiga di atas, 
doa kita akan dikabulkan Allah dengan 
tiga cara:

“Dari Abu Sa’id Al Khudri 
dari Nabi SAW bersabda, ‘Tidak 
seorang Muslim yang berdoa, selama 
tidak berdoa dengan dosa dan 
memutus kekerabatan, kecuali Allah 
mengabulkan dengan disegerakan 
dikabulkan/sesuai permintaan, Allah 
simpan dan diberikan di akhirat, atau 
Allah ganti dengan menghindarkan 
keburukan baginya yang setara 
dengan doanya’. Sahabat bertanya, 
‘Kalau begitu kita memperbanyak 
doa?’ Nabi menjawab, ‘Allah akan 
lebih banyak mengabulkan.’” (HR: 
Bukhari dalam Adab Mufrad)

Saya sendiri jika berdoa 
sesuatu namun seolah belum 
dikabulkan, maka saya berprasangka 
baik kepada Allah, diberikan keluarga 
yang tentram dan sehat, rezeki 
berkah, lingkungan orang-orang baik 
adalah perwujudan dari pemberian 
Allah. Sebab kesemuanya itu adalah 

nikmat yang boleh jadi kita sendiri 
lupa meminta seperti itu.

Ulama ahli Tasawuf dengan 
untaian mutiara hikmahnya berkata:

“Ditundanya pemberian 
dari Allah sementara engkau telah 
menggebu-gebu dalam berdoa, 
jangan menjadikanmu berputus 
asa. Allah menjamin mengabulkan 
doa untukmu sesuai pilihanNya, 
bukan pilihanmu. Di waktu yang Dia 
kehendaki, bukan di waktu yang kau 
kehendaki.” (Al-Hikam Ibnu Athaillah 
Assakandari)
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Gingerbread Cookies

Bahan: Bahan Tambahan:

Cara Membuat:

• 3 cup terigu
• 3/4 cup butter/margarin, lelehkan
• 3/4 cup gula pasir
• 1 sdt garam
• 1/2 cup molase (gula tebu)

• 1 sdt baking soda
• 1/2 cup air
• 1 sdt jahe bubuk
• 2 sdt kayu manis bubuk
• 1 butir telur

• Pewarna makanan
• 2 putih telur
• 2 cup gula tepung
• 1 sdm madu

Sumber: https://cookpad.id/

1. Campur semua bahan cookies, aduk / mixer sampai rata
2. Tutup adonan dengan plastik wrap dan simpan di 

kulkas minimal 4 jam atau semalaman
3. Keluarkan dari kulkas, rolling dan potong2 dengan 

cookie cutter
4. Panggang di dalam oven 180 derajat celcius selama 6 

sampai 8 menit,, jika masih empuk jangan khawatir 
nantinya akan mengeras dengan sendirinya, jika 
overcook nantinya gosong.

5. Untuk hiasan: campur semua bahan dan bagi adonan 
dalam 4 bagian, beri warna sesuai selera. Masukkan 
dalam plastik piping dan siap untuk menghias 
cookiesnya

6. Selamat Menikmati

Susu Jahe Ala Korea
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Gingerbread Cookies
Sumber: https://mymilk.com/Susu Jahe Ala Korea

Bahan: Cara Membuat:
• 40 gram jahe, digeprek atau diiris 

tipis
• 3 batang kayu manis
• 2 liter air dingin
• 300 gram gula muscovado atau 

gula jawa
• ½ kaleng susu kental manis putih 

atau secukupnya

1. Didihkan 1 liter air diatas api besar dengan kayu manis
2. Di panci terpisah, didihkan 1 liter air bersama jahe yang telah diiris atau 

digeprek selama 15 menit sampai aroma jahe yang harum dan wangi keluar. 
Masak sampai mendidih

3. Saring air jahe yang telah didihkan tadi dan tambahkan gula muscovado. 
Aduk rata hingga mendidih lagi

4. Lalu, tuangkan jahe hangat ke dalam gelas
5. Masukkan 3 sdm makan susu kental manis ke dalam gelas
6. Aduklah hingga susu tercampur rata
7. Sajikan selagi hangat
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Cangkrukan
Suroboyo

Jam wolu isuk2, ... telpon nang mejo bioskop 
21 muni....kriiiing...!!

Mukidi : Halloow cak..... aku arep takok, 
bioskop bukak jam piro....?

Bores (Penjaga) : jam siji cak.

Mukidi : Iso buka jam songo ta cak????

Bores : Gak iso...... biasa jam siji bukae.

Jam 11 telpon muni maneh......

Mukidi : Halloow..... Jam piro bukae 
bioskop?????

Bores : Peno sing nelpon mau ta cak..Lak wis 
dikandani.. bukae jam 1

Mukidi : jam rolas gak iso ta cak??????

Bores : Gak iso !!.... bioskop mbahmu tah..??

Mukidi : Ngenyang sitik ae cak...... gak opo2 
wis setengah siji ae yo......?????

Bores : (dongkol atine)....sakjane peno arep 
nonton pilem opo toh......?? telpon terus 
terusan....?????

Mukidi : (ambek nangis ) aku ke kuncen nang 
njero bioskop cak..... mau bengi pas nonton 
pilem keturon.... tulungono po'o cak..... 
bukakno lawange.... aku pingin mulih..

BIOSKOP

Mukidi tuku rinso ndhik tokone Bores. 

"Mbah, kok dengaren sampeyan umbah-umbah 
dhewe ?" takok Bores. 

"Aku katene ngumbah kucing" jare Mukidi. 

"Gak salah tah Mbah." Bores bingung. 

"Iyo soale kucingku akeh tumane." Jare Mukidi. 

"Wah yo isok mati kucing sampeyan Mbah" Bores 
ngilingno. 

"Lho koncoku wingi ngono, yo gak opo-opo" jare 
Mukidi. 

Mari mbayar, Wonokairun mulih katene ngumbah 
kucinge. 

Sisuke, Wonokairun teko maneh ndhik tokone 
Bunali kate tuku rokok. 

"Yok opo kucing sampeyan Mbah ?" takok Bores. 

"Kucingku mati " jare Mukidi. 

"Lho lak temen tah. Sampeyan iku tak kandhani 
gak percoyo. Laopo kucing atik diumbah ambek 
rinso, wong onok obat tumo" jare Bores nyeneni. 

"Kucingku mati gak mergo rinso" jare Mukidi 
njelasno. 

"Opoko lho ??" Bores gak sabar. 

"Tak peres . . . ."

NGUMBAH KUCING
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Lensa Wawali

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengikuti Parade Surabaya Juang dengan menaiki kendaraan Anoa
(9 November 2019)




