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Agenda Besar Tahunan
Radar Surabaya
launching, verivikasi penju
rian hingga awarding.

SURABAYA–Radar Su
rabaya punya agenda Ru
tin yang diselenggarakan
setiap tahun. Ada empat
agenda besar yang diada
kan Radar Surabaya, baik
yang dilakukan sendiri
dan atas kerjasama
dengan pemerintah kota.
Apa saja ?
1. Festival Rujak Uleg
Festival rujak uleg
metupakan bentuk kerja
sama Radar Surabaya
dengan Pemerintah Kota
Surabaya. Kegiatan ini
dilaksanakan jelang ulang
tahun kota Surabaya. Ta
hun 2019 ini, festival rujak
ulek diselenggarakan pa
da 17 Maret mendatang.
Dan akan memecahkan re
kor MURI dengan cobek
terbesar dan peserta yang
lebih banyak.

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

MERIAH: Salah satu agenda tahunan sekaligus dalam rangkaian
Hari Jadi Kota Surabaya yang selalu menarik antusiasme masyarakat
adalah Rujak Uleg.

2. M e r d e k a
Dari
Sampah(MDS)
Kegiatan kampanye sura
baya bebas dari sampah ini
bekerjasama dengan dinas
Kebersihan dan Ruang Ter
buka Hijau (DKRTH) Sura
baya. Merdeka Dari Sampah

mengajak warga Surabaya
untuk lebih peduli dan terli
bat langsung pada kebersi
han lingkungan dengan lom
ba antar kampung. Kegiatan
ini diadakan setiap bulan
April. Dan akan memakan
waktu lima bulan dari

3. Kampung Pendidikan
Sama halnya dengan
MDS, kampung pendidikan
juga merupakan ajang lomba
untuk edukasi masyarakat
untuk menjadikan kam
pungnya memiliki atmosfer
pendidikan yang kuat. Pro
gram ini merupakan bentuk
kerjasama Radar Surabaya
dengan Dinas Pengendalian
Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
an Anak (DP5A) Surabaya.
Kegiatan ini dilaksana
kan bertepatan dengan
hari pendidikan, 2 Mei. “
Kampung pendidikan pe
riodenya sedikit lama ka
rena setelah lainching ke
pendampingan selalu ada
jeda dilu, biasanya awar
ding di bulan November,”
Papar Indra Wijayanto,
Manager dan Koordinator
Event Radar Sursbaya.
4. Mudik Gratis
Setiap tahun, Radar Sura
baya juga menyelenggara
kan mudik gratis. Pelaks
anaan mudik gratis dilaku
kan H-4 sebelum lebaran.
Dari tahun ke tahun, mudik
Gratis Radar Surabaya sela
lu diminati masyarakat dan
penuh. Ini tak lepas dari
pengawalan dan keamanan
mudik gratis radar surabaya
yang selalu terjamin.
“Dulu saya pernah ta
nya peserta, kenapa suka
ikut mudik gratis dari Ra
dar Surabaya, alasannya
banyak. Karena hanya
mudik gratis radar Sura
baya yang benar-benar
gratis, diberi bingkisan
dan pengawalan dan kea
manannya sangat diperha
tikan,” jelas Indra.(is/rak)
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