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Steak Rawon

Padukan Sirloin
dengan Cita Rasa Lokal
JUANDA-Umumnya olahan
steak menonjolkan cita rasa daging itu sendiri. Namun, menu
ini sedikit berbeda. Steak ini bakal mengangkat cita rasa lokal
bagi lidah pengunjung. Itulah yang
disajikan salah satu hotel di kawasan Bandara Juanda ini.
Chef hotel, Sunari menjelaskan, menu ini dasarnya adalah
steak. Namun, dia menonjolkan
cita rasa lokal. Hidangan steak
ini dikombinasikan dengan bumbu rawon. “Ingin memberikan
sensasi yang baru dan memorable,” ucapnya, Selasa (6/12).
Steak Rawon ini menjadi menu
andalannya. Karena,

dia menggunakan daging has luar yang impor. Umumnya orang
menyebut sirloin. “Idenya muncul karena olahan seperti ini belum ada di sini,” terangnya.
Dia menyebutkan, bahan bumbu
rawon buatannya sama saja. Seperti,
bawah merah, putih, cabai, jinten,
dan ketumbar. Bumbu utamanya
adalah kluwek. “Ini (kluwek) yang paling penting. Kalau rawon tidak ada
ini, tidak jadi rawon,” kelakarnya.
Untuk proses penyajian memerlukan sekitar 1,5 jam. Dia
memanggang daging itu menggunakan oven supaya mempertahankan ciri khas juicy dalam daging. Sehingga, hasilnya tidak
terlalu kering. “Jadi nutrisinya
masih bagus. Kalau biasanya

langsung pakai metode grill. Ini
yang membedakan,” paparnya.
Setelah proses itu, dia membiarkan daging itu utuh. Kemudian
langsung dimasak dengan bumbu
rawon. Tujuannya supaya bumbu
rawon meresap ke dalam daging.
“Daging sirloin ini karakternya sudah empuk, jadi proses ini tidak
boleh terlalu lama,” terangnya.
Dia menyiapkan menu ini untuk menyambut Natal. Untuk
itu, saat ini proses research and
development (RnD) masih terus
dilakukan. Untuk menjaga cita rasa
supaya konsisten. “Rencananya mulai dihadirkan waktu momen Natal,” imbuhnya. (hil/nur)

SENSASI BARU: Diah Perwita
(kanan) dan Sarah Trisilka
menikmati sajian steak daging
sapi yang dikreasikan dengan
bumbu rawon di salah satu
hotel di kawasan Bandara
Juanda, Selasa (6/12).
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Awal Tahun Depan,
Feeder Siap Mengaspal
di Tujuh Rute
MENANGGAL - Feeder
atau angkutan penghubung
awal tahun depan bakal beroperasi di Surabaya. Sehingga bisa digunakan oleh
masyarakat dari perkampungan atau akses jalan
pemukiman ke transportasi
yang terintegrasi seperti
Suroboyo Bus.
Dinas Perhubungan
(Dishub) Surabaya tengah
melakukan pengadaan untuk 36 unit feeder. Ditargetkan akhir bulan Desember tersebut feeder tersebut bakal dikirim ke
Surabaya.
Kabid Angkutan Dishub
Surabaya Soenoto mengatakan, saat ini masih proses pengadaan untuk unit
feeder. Sempat mengalami
keterlambatan karena
proses lelang Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN). “Sekarang sedang proses untuk 36 unit.
Nantinya 36 unit yang dianggarkan Rp 27 miliar itu
ada yang bertipe van dan
mikro bus. Kami campur
karena di e-katalog tidak
sama semua jadi kami istilahnya campur unitnya,”
kata Soenoto, Selasa (6/12).
Untuk unit feeder de
ngan tipe van berjumlah
14 unit, sedangkan mikro
bus 22 unit. Semua unit

Sekarang sedang
proses untuk 36
unit. Nantinya 36
unit yang dianggarkan Rp 27 miliar
itu ada yang bertipe
van dan mikro bus”
SOENOTO
Kabid Angkutan Dishub Surabaya

ber-AC sehingga membuat nyaman penumpang.
Soenoto menyebut, satu
unit feeder bertipe van
bisa mengangkut 12
orang penumpang. Untuk
mikro bus bisa delapan
orang penumpang. “Juga
ada tempat duduk prioritas untuk lansia, wanita
dan juga disablitas,” imbuhnya.
Ada tujuh rute yang sudah disiapkan, seperti rute exiting lyn atau angkot
V, DA, dan O. Nantinya
seluruh sopir lyn yang
dilalui feeder akan diakomodir menjadi kru feeder.
Mereka harus menjalani
proses persyaratan untuk
menjadi kru dari feeder.
“Tentunya ada kriteria
dan kebutuhan. Misalnya

nanti untuk feeder armada
penghubung ada 36 unit.
Beroperasi mulai pukul
06.00 hingga 22.00. Artinya ada dua shift. Kebutuhan sopir ada 72 orang.
Jadi kami harus selektif
juga untuk merekrut,” tutur Soenoto.
Ketika beroperasi, masyarakat akan ditarik Rp 5
ribu. Pembayaran menggunakan non tunai. “Tarifnya sama dengan Suroboyo Bus Rp 5 ribu. Mereka bisa menggunakan feeder dengan jarak sekitar
38 kilometer pulang pergi
(PP),” ujarnya.
Sementara itu, tahun
depan Suroboyo Bus dan
feeder akan bisa memiliki
kecepatan waktu dalam
mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.
“Insyaallah tahun depan
bisa terlaksana di semua
rute Suroboyo Bus dan feeder,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Soesandi.
Bus dan feeder tersebut
nantinya juga terintegrasi
dengan sistem teknologi di
Surabaya Intelligent Transport System (SITS), yang
menjadikan sebagai bus
priority. “Nanti juga terhubung dengan SITS,” ujar
mantan Kepala Terminal
Purabaya itu. (rmt/nur)

Bersama Wujudkan Surabaya yang Aman dan Kondusif

S

URABAYA resah dengan
naiknya fenomena
gengster yang membuat
onar. Video-video
tersebar melalui grup Whatsapp
(WA) dan media sosial
(medsos). Ada yang
menunjukkan tawuran
sambil membawa senjata
tajam dan membunyikan
petasan. Video lain, para
remaja itu pamer senjata
tajam dengan geng
motornya. Balapan liar
di jalan-jalan pada
malam hari, membahayakan keselamatan.
Pemerintah Kota
Surabaya, TNI, Polri dan
berbagai elemen
masyarakat mengecam
keras, dan
berge-

Pendidikan Karakter dan Kebangsaan Jadi Modal Penting

rak. Wali Kota Eri Cahyadi turun
tangan bersama pasukan
keamanan, mengobrak dan
merazia balapan liar serta senjata
tajam. Aparat

Polri, TNI dan Satpol PP terus
melakukan operasi intensif.
Kalangan legislator pun bersuara
dan bergerak. Dengan jaringanjaringan sosial yang bisa diakses,
pimpinan dan
anggota
DPRD
Kota
Su-

Semua bergerak, holopis
kuntul baris. Bergotongroyong, menjaga Surabaya
sebagai rumah bersama yang
guyub dan aman bagi seluruh
warga masyarakat”
Adi Sutarwijono

Ketua DPRD Kota Surabaya

rabaya
memperkuat situasi
yang kondusif. “Kita
prihatin kenakalan remaja itu telah
meresahkan warga dan membahayakan keselamatan manusia,”
ujar Ketua DPRD Kota Surabaya
Adi Sutarwijono.
Dalam satu video yang beredar
lewat grup WA, terlihat korban
tewas perdarahan tergeletak di

jalan. Korban adalah pelaku
balapan liar di jalan. “DPRD
Surabaya mendukung segenap
upaya memberantas gengster.
Menangkap pelaku-pelakunya,
terutama dalang atau aktor utama.
Dan, memberikan edukasi pada
para remaja itu. “Kikis habis
gengster!” kata Adi.
Adi menyambut baik gagasan
Wali Kota Eri Cahyadi yang
memfasilitasi sekolah kebangsaan
bagi anggota gengster. “Agar
mereka sadar dan mengerti,
bahwa Surabaya dibangun
dengan kerja keras semua pihak,
dengan gotong royong, saling
bekerja sama. Sehingga Surabaya
disebut sebagai kota nyaman dan
hijau,” kata Adi.
Ia juga mengingatkan pentingnya rumah kebangsaan di
Surabaya yang digagas kalangan
mahasiswa beberapa waktu lalu.
Tempat membangun kesadaran
kolektif sebagai warga bangsa.
Para generasi muda dapat
mengekspresikan rasa cinta
kepada tanah air. “Semoga segera
terwujud!” kata Adi.
Dikatakan, Pemerintah Kota
Surabaya juga harus mengerahkan
ribuan CCTV di jalan-jalan raya dan
perkampungan untuk memantau
aksi gengster, kenakalan remaja,
tindak kriminal, tawuran dan lain

sebagainya. Juga memasang
lampu-lampu penerangan di
jalan-jalan dan perkampungan,
yang rawan kejahatan. “Segala
daya harus dikerahkan. Apalagi ini
menjelang momen Hari Natal dan
tahun baru, yang pasti membutuhkan pelipatgandaan pengamanan,” kata Adi.
Pengamanan Surabaya itu juga
harus melibatkan RT, RW, LPMK
dan tokoh-tokoh masyarakat, para
ulama dan pemuka agama yang
lain. Agar melalui jejaring sosial,
bisa diimbau warga dan digerakkan
menjaga lingkungan tempat tinggal
dan wilayahnya masing-masing.
“Semua bergerak, holopis kuntul
baris. Bergotong-royong, menjaga
Surabaya sebagai rumah bersama
yang guyub dan aman bagi seluruh
warga masyarakat,” kata Adi.
Melalui pendidikan juga memperkuat karakter anak-anak. Apalagi
sudah mulai beranjak remaja.
“Basis terpenting adalah keluarga,
yang menjadi tempat tumbuh
berkembangnya anak-anak.
Kemudian lingkungan masyarakat.
Maka peran orang tua untuk
membekali anak-anaknya dengan
akhlak mulia. Tidak terjurumus
pergaulan liar dan kenakalan
remaja,” katanya.
Edukasi karakter yang positif juga
dilakukan di sekolah. Adi mendu-

kung penghapusan pekerjaan
rumah alias PR oleh Wali Kota Eri
Cahyadi. Sekolah diminta memfokuskan kegiatan-kegiatan non
akademis, yang edukatif dan kreatif,
pada jam 12.00-14.00. “Lewat
berbagai kegiatan di sekolah, para
pelajar dirangsang kognisi dan
afeksinya, dan ujungnya pada
perilaku sehari-hari. Untuk membangun akhlak yang baik,” kata Adi.
DPRD Surabaya juga mendorong Pemerintah Kota untuk
memperkuat kegiatan-kegiatan
kepemudaan, jambore pelajar di
level SD dan SMP, bahkan SMA/
SMK dan karang taruna, agar
satu sama lain bisa saling
berinteraksi. Juga menggulirkan
even-even olahraga, keseniaan,
kebudayaan untuk menyalurkan
bakat-bakat dan talenta kalangan
muda di Kota Pahlawan.
“Setelah pandemi Covid-19
terkendali, saatnya memikirkan
untuk menyalurkan bakat dan
talenta para anak muda. Melalui
olahraga, even kesenian dan
budaya, jambore, yang memupuk
kesadaran individual dan kolektif
untuk mencintai Surabaya dan
Indonesia. Untuk mengoptimalkan dan mengekspresikan
bakat-bakat kemampuan yang
dimiliki anak-anak muda kaum
milenial,” kata Adi. (*)
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BUTUH PERHATIAN BERSAMA: Melalui pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan dapat memperkuat karakter anak-anak sehingga menghindarkan mereka
dari kenakalan dan hal negatif.
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