
Taman Anggrek
SURABAYA tengah menggenjot 

sektor pariwisata. Salah satu 
destinasinya adalah Taman 
Anggrek. Lokasinya di Jalan 
Sememi Jaya Gang II, Kelurahan 
Sememi.

Staf Pemeliharaan Kebun Taman 
Anggrek Sememi Nurul Qurani 
menjelaskan, terdapat berbagai 
jenis anggrek di sana. Dia menca-
tat sekitar tujuh jenis. Di antara-
nya adalah anggrek bulan, dendro-
bium, kantong semar, anggrek 
hitam, dan anggrek merpati, 
cattleya dan anggrek jawa. “Untuk 
luas taman sekitar 1,5 hektare,” 
ujarnya, Rabu (17/5).

Dulunya, lokasi itu adalah eks 
lokalisasi. Mantan Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini meny-
ulap tempat itu menjadi kebun 
anggrek. Lokasi itu pun semakin 
berkembang saat ini. “Termasuk 
menjadi tempat budidaya tamanan 
anggrek di Surabaya,” katanya.

Perawatan bunga anggrek cukup 
ekstra. Perlu tenaga ahli yang 
piawai. Mereka wajib memahami 
karakteristik bunga tropis itu. 
“Tanaman ini butuh perawatan 
intensif,” ucapnya.

Nurul menuturkan, banyak 
faktor yang perlu diperhatikan. Di 
antaranya adalah kelembaban, 
kebutuhan air, dan vitamin. 
Karena suhu di wilayah itu cukup 
tinggi. “Bunga ini tidak tahan 
dengan cuaca panas,” jelasnya.

Area taman terdapat rumah 
jamur yang tertutup rapat. Itu 
tersambung dengan bangunan 
besar dua lantai. Dulunya adalah 
Wisma Barbara 17.

“Sekarang berfungsi sebagai 
laboratorium kultur jaringan dan 
menjadi tempat pengembangan 
budi daya jenis anggrek,” imbuh-
nya. (hil/nur)

layouter: Andy Firawan

INI membuat perekono-
mian di wilayah pesisir 
atau pelabuhan lebih 
berkembang dalam segi 
ekonomi dan pembangu-
nan. Pemilihan ini tidak 
lepas dari transportasi 

yang ada pada masa itu. 
Transportasi pada awal 

kedatangan VOC dan 
Belanda masih 
bergantung pada 
jalur laut atau air. 
Ini yang membuat 
daerah pesisir 
menjadi pilihan 
untuk perdagangan 
kala itu. Tidak 
terkecuali dengan Sura-
baya. Surabaya Utara 
menjadi lokasi yang 
strategis dan berkembang 
pesat kala itu.

Pegiat Sejarah Surabaya 
Nur Setiawan mengung-
kapkan, perkembangan 
Surabaya Utara sebagai 
lokasi perdagangan 
tumbuh pesat. Berbagai 
perusahaan di wilayah ini 
tumbuh seiring dengan 

perekonomian dan ramai-
nya perdagangan kala itu. 

Tidak bisa dipungkiri, 
transportasi air melalui 
laut kemudian didistribusi-
kan lewat sungai Kalimas 
membuat Surabaya Utara 

menjadi berkembang 
semakin pesat.

Perdagangan semakin 
maju kala VOC kembali dan 
diganti Pemerintah Kolonial 
Belanda. Perdagangan 
rempah semakin ramai. 

Begitu pula dengan sema-
kin banyaknya perusahaan 
dan pedagang yang datang 
untuk berdagang di Sura-
baya. “Wilayah Surabaya 
Utara memang tumbuh 
menjadi kawasan pereko-
nomian dan pemerinta-
han,” katanya.

Semakin majunya 
perdagangan kala itu 
membuat pembangunan 
juga semakin banyak. 
Salah satunya melalui 
proyek prestisius Jalan 
Raya Deandles yang 
awalnya dari Anyer ke 
Panarukan akhirnya 
diteruskan hingga Sura-
baya dan ke wilayah 
selatan Jawa Timur. Ini 
juga membuat wilayah 
Surabaya Pusat mulai 
dilirik. (bersambung/nur)

KENJERAN - Tak biasanya 
pinggir pantai THP Kenjeran dija-
dikan lokasi mmasak. Namun Ra-
bu (17/5) sore, aktivitas memasak 
besar dilakukan oleh chef popular 
Arnold Poernomo dan Bobon San-
toso. Tak hanya itu, para youtuber 
dan influencer ibukota juga turut 
hadir dalam memasak besar dan 
dinantikan oleh ribuan warga Su-
rabaya yang juga ingin menikmati 
sajian menu para chef itu.

Masak besar juga bagian dari 
rangkaian acara Hari Jadi Kota 
Surabaya (HJKS) ke-730. Ada ju-
ga komika Tretan Muslim, Coki 
Pardede dan para influencer lain-
nya, seperti Dono Pradana dan 
Firza Valaza. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 
juga turut hadir di acara itu bersa-
ma Ketua TP PKK Rini Indriyani. 
Bahkan Cak Eri sempat masak dan 
membagikan minuman kepada 

warga yang telah antre. “Acara lu-
ar biasa chef dan tim masak rawon 

dibagikan sampai habis hingga 
1.200 porsi luar biasa masakan-

nya,” kata Eri. 
Bahkan ke epan acara masak be-

sar kata Eri akan diagendakan di 
beberapa tempat dengan tujuan 
untuk mengembangkan talenta 
muda Surabaya yang berbakat me-
masak. “Ya ke depan di beberapa 
tempat ada even masak besar ka-
yak gini. Ingin kita kembangkan 
untuk talenta muda Surabaya dan 
hasilnya bisa dinikmati warga Su-
rabaya,” ungkapnya.

Menurut chef Arnold, yang ter-
integrasi acara masak besar ada 
1.200 orang. Warga sangat antu-
sias apalagi dibumbui dengan le-
lucon yang dilontarkan oleh para 
bintang tamu. “Surabaya memang 
luar biasa. Kalau ke Surabaya ng-
gak cukup sehari dua hari karena 
banyak objek wisata yang perlu 
dijelajahi. Terutama warga Sura-
baya yang ramah-ramah,” ujar 
chef Arnold. (rmt/nur)

Arah Pengembangan Kota Era Kolonial (1)

Berkembang Pesat, Surabaya Utara Jadi Pusat Perdagangan  
Kota pelabuhan menjadi 
pilihan pemerintah kolo-

nial Belanda untuk meraup 
pundi-pundi keuntungan. 
Sejak zaman Vereenigde 
Oostindische Compagnie 

(VOC), lokasi strategis yang 
dipilih untuk melancarkan 
perdagangan rempahnya 

berada di wilayah pesisir, 
baik itu Jakarta atau Batavia 

maupun Surabaya. 
GUNTUR IRIANTO

Wartawan Radar Surabaya

IST

KALIMAS: Lokasi strategis di wilayah pesisir dipilih pemerintah 
kolonial Belanda untuk melancarkan perdagangan rempah.
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Eri Akan Kembangkan Masak 
Besar untuk Talenta Muda 

SURYANTO/RADAR SURABAYA

KEROYOKAN: Chef Arnold Poernomo (paling kanan) bersama para influencer saat Masak Besar di THP Kenjeran, Rabu (17/5).

Benteng Kalimas 
KOTA Surabaya pada era kolonial 

memiliki beberapa benteng untuk 
tembok pertahanan dan perlindungan 
kota. Salah satunya adalah Benteng 
Kalimas atau Fort Kalimas.

Koordinator Begandring Soerabaia 
Nanang Purwono mengungkapkan, 
benteng Kalimas lokasinya berada di 
muara Kalimas. Tepatnya di sebelah 
timur muara.

“Benteng Kalimas dibangun di masa 
pemerintahan Gubernur Jenderal 
H.W Daendels di awal abad ke-19,” 
ujar Nanang kepada Radar Surabaya.

Penulis buku Benteng-benteng 
Soerabaia ini menjelaskan, ben-
teng Kalimas berfungsi untuk 
memantau dan melindungi kota 
Surabaya dari ancaman serta 
bahaya yang datang dari arah 
Selat Madura sebelah timur.

“Masa Daendels adalah masa 
dimana pembangunan sistem perta-
hanan kota semakin dikembangkan,” 
ucapnya. 

Mantan Jurnalis senior televisi 
swasta ini menyebutkan, untuk 
situs bekas lokasi benteng Kalimas 
berada di dalam area teritorial 
Koarmada II. “Persisnya di mana, 
belum tahu. Diduga di lokasi berdi-
rinya Patung Jalesveva Jayamahe,” 
tukasnya. (rus/nur)

SURYANTO/RADAR SURABAYA

BEKAS LOKALISASI: Selain menjadi 
destinasi wisata, Taman Anggrek juga 
menjadi pusat pengembangan tanaman 
anggrek di Surabaya.

IST

TAK BERJEJAK: Kawasan muara Kalimas 
Ujung sekitar tahun 1949 yang diduga bekas 
lokasi benteng Kalimas.

KEMBANG JEPUN - Ber-
dasarkan data Survei Status 
Gizi Indonesia (SSGI) tahun 
2022, prevalensi stunting 
Provinsi Jawa Timur (Jatim) 
sebesar 19,2 persen, balita 
wasting sebesar 7,2 persen, 
dan balita underweight sebe-
sar 15,8 persen.

“Salah satu upaya dalam 
menurunkan Angka Kema-
tian Ibu (AKI), Angka Ke-
matian Bayi (AKB) maupun 
stunting adalah dengan me-
narget remaja putri menja-
di remaja yang sehat, yaitu 
dengan menggaungkan kon-
sumsi Tablet Tambah Da-
rah (TTD) secara rutin 

maupun edukasi konsumsi 
makanan gizi seimbang 
agar terhindar dari anemia 
dan siap saat menjadi ibu 
hamil pada masa dewasa. 
Jika tidak dimulai dari re-
maja, maka biasanya ter-
lambat. Sudah terlanjur 
anemia, lalu menjadi ibu 
hamil, maka bayinya berpelu-
ang untuk stunting,” jelas Ke-
pala Dinas Kesehatan Provin-
si Jawa Timur dr Erwin Astha 
Triyono, Rabu (17/5).  

Erwin menambahkan, ka-
rena remaja putri lebih mu-
dah dijangkau di sekolah dan 
madrasah, maka Dinas Kese-
hatan perlu bekerja sama 

dengan Dinas Pendidikan, Ke-
menterian Agama, MUI, serta 
lintas sektor terkait lainnya 
bersama-sama memberikan 
edukasi kepada para remaja 
putri. Baik di sekolah maupun 
di lingkungan pondok pesan-
tren agar mengonsumsi maka-
nan dengan gizi seimbang dan 
TTD demi mewujudkan rema-
ja putri yang sehat yang akan 
melahirkan generasi yang se-
hat dan unggul.

Selain mengoptimalisasi 
pemberian TTD pada remaja 
putri, kegiatan Inisiatif, Kola-
borasi, Inovasi Pesantren Se-
hat Jawa Timur (IKI Pesat 
Jatim) juga berupa promosi 

kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat yaitu pembinaan 
Kader Santri Husada, melak-
sanakan Survei Mawas Diri, 
Musyawarah Masyarakat 
Pondok Pesantren dan Pen-
dampingan Poskestren mela-
lui program Santri Jatim Se-
hat dan Berkah yang dimulai 
sejak tahun 2019.

“Berdasarkan data yang di-
himpun oleh Dinas Kesehatan 
kabupaten/kota pada tahun 
2022, terdapat 4.046 pondok 
pesantren di Jatim, dimana 
1.500 di antaranya atau seba-
nyak 37,2 persen telah memi-
liki pos kesehatan pesantren 
(poskestren),” ungkapnya.

Harapannya, bagi pondok 
pesantren yang belum memi-
liki poskestren untuk segera 
membuat poskestren, namun 
jika belum memungkinkan 
maka harus berkoordinasi 
dengan puskesmas terdekat, 
agar dapat mendapatkan ak-
ses layanan yang terbaik. “Ke-
giatan lainnya berupa pening-
katan inspeksi kesehatan 
lingkungan melalui peningka-
tan kapasitas pelaksanaan 
ins peksi kesehatan ling-
kungan secara mandiri dan 
dukungan deteksi dini penya-
kit TBC melalui skrining man-
diri gejala TBC melalui E-TI-
BI,” pungkasnya. (mus/nur)

Prevalensi Stunting Jawa Timur Capai 19,2 Persen

TOTALITAS: Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (naik tangga) membantu Chef Arnold 
menuangkan bahan rawon ke dalam wajan raksasa yang akan dibagikan ke masyarakat.


