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SURABAYA–Taman Ca-
haya merupakan salah satu 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
yang mencolok di antara 
RTH yang ada di wilayah Su-
rabaya Barat. Taman yang 
terletak di depan Kantor Ke-
camatan Pakal, ini menjadi 
primadona warga Surabaya 
Barat setiap harinya. Makin 
banyak pengunjungnya ka-
lau weekend atau tanggal 
merah.

Taman yang dibangun di 
lahan seluas 18.691,88 meter 
persegi itu dilengkapi bany-
ak fasilitas. Misalnya la-
pangan basket, lapangan 
futsal, toilet, musala, taman 
baca, dan wifi. Fasilitas-fasi-
litas inilah yang  membuat 
pengunjung nyaman dan be-
tah di taman tersebut.

Lokasi yang strategis di 
pinggir jalan raya, membuat 
pengunjung gampang untuk 
singgah. Terutama ketika 
jam sibuk pulang kerja, bia-
sanya banyak pengguna ja-
lan yang berhenti di taman 
ini untuk menunggu lalu la-
lang kendaraan terurai.  “Se-
tiap pulang kerja saya selalu 
mampir di taman ini, sekali-
an salat magrib,” kata Mu-
hammad Ainur, pekerja 
yang dijumpai Radar Sura-
baya di Taman Cahaya, Ka-
mis petang (21/2). 

Ketika masuk ke taman 
tersebut penggunjung langs-
ung disuguhi suasana yang 
nyaman dan bersih dengan 
lantai bertegel motif batu-
batuan kecil. Di tengahnya 
tampak lantai dari keramik 
berwarna putih dan cokelat. 
Menambah kesan eksklusif 
taman tersebut.

Pohon-pohon yang tertata 
rapi dan rumput hijau, 
membuat nyaman 
pengunjung. Ke-
tika memasuki 
area ta man, 
tampak sim-
bol dila-
r a n g 
mengin-
jak tana-
man dan 
membu-
ang sam-
pah sem-
barangan. 
Menanda-
kan bahwa 
pengunjung 
di sekitar ti-
dak boleh me-
rusak tumbuhan 
dan tetap menjaga 
kebersihan. Terlihat tem-
pat sampah yang disebar di 
se lu ruh sudut taman, guna 
pe ngu njung tidak membu-
ang sampah sembarang. Se-
tiap pagi petugas dari UPTD 
Pertamanan Kota Surabaya 

mengecek tumbuhan, de ng-
an minyirami dan juga mem-
bersihkan kawasan tersebut.

Taman di sebelah timur 
terdapat dua toilet yang ber-
sih dan juga tempat bermain 
anak. Ada juga tempat du-
duk yang melingkar, sehing-

ga orang tua yang 
mengantarkan 

anaknya bisa 
aman menung-

gui. Sedang-
kan untuk 
sisi taman 
sebelah ba-
rat juga 
dilengka-
pi dengan 
mushola 
sehingga 
pengun-
jung tidak 
lupa akan 

ibadahnya.  
Juga terda-

pat dua per-
pustakaan ber-

warna merah 
yang baru rampung 

dibangun. Terlihat sudah 
ada rak buku dari kaca yang 
siap untuk digunakan. Eko 
Suryono, pengunjung lain 
yang ditemui Radar Sura-
baya mengaku memanfaat-
kan taman itu untuk bero-

AYO BERMAIN: Taman Cahaya menjadi primadona warga Surabaya Barat.

TEMPAT BEREKREASI: Rambu-rambu larangan yang dipajang di Taman Cahaya mengingatkan 
pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan.

lahraga.  Setiap pagi ia bero-
lahraga di jogging track yang 
disediakan di taman itu. 
“Saya tiap hari olahraga, bia-
sanya saya lari kadang kalau 
ada teman-teman ya main 
futasl di lapangan itu,” ujar-
nya. 

Ketika hari menjelang ma-
lam, tampak petugas meny-

alakan lampu-lampu di seki-
tar tersebut. Sehingga suasa-
na malam jadi makin hidup 
dengan lampu menyala te-
rang. Terlihat ada sekitar le-
bih dari 15 lampu taman ber-
warna putih menerangi 
seluruh taman.

Bambang, warga Jurang 
Kuping, Benowo yang dite-

mui di taman ini ketika ma-
lam mengaku merasa senang 
dengan adanya Taman Ca-
haya. “Sejak dibangunnya 
tempat ini (Taman Cahaya, 
Red) saya sering ke sini, Mas. 
Saya senang sekali ada ru-
ang terbuka seperti ini yang 
nyaman, terutama untuk 
anak-anak,”ujarnya kepada 
Radar Surabaya. 

Bambang mengaku bang-
ga dengan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya yang te-

lah membuat taman di ping-
giran kota ini. Selain nya-
man, aman dan tentunya 
dengan adanya taman ini di-
rinya dan keluarganya bisa 
refreshing  gratis menikmati 
suasana taman.

Kepala UPTD Taman Di-
nas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau (DKRTH) 
Kota Surabaya Pramudita 
mengungkapkan, Taman 
Cahaya berbeda dengan 
taman-taman lainnya yang 
di Surabaya. Filosofi dari 
taman tersebut, karena ba-
nyaknya lampu penerangan 
pada malam hari, nama 
Taman Cahaya diberikan. Di 
wilayah Pakal ada dua 
taman yang bisa dikunjungi, 
Taman Pakal dan Taman 
Cahaya. Taman Pakal ber-
beda dengan Taman Cahaya 
yang memilik luas lebih be-
sar. “Taman Cahaya dulu 
dibangun hanya sisi timur 
saja, kemudian di tahun 
2017 ada perluasan taman 
hingga sisi barat,” jelasnya.

Untuk PKL yang berda-
gang di situ, Pramudita 
mengaku sudah mengim-
bau para pedagang supaya 
tertib dalam menjajakan 
dagangnya. “Ke depannya 
kami akan kaji untuk ke-
layaka adanya sentral PKL. 
Meskipun sudah ada bebe-

rapa proposal yang masuk 
untuk dibukanya sentral 
PKL di taman tersebut,” 
imbuhnya.

Hal senada disampaikan 
oleh Camat Pakal Trang-
gono Wahyu Wibowo. 
Tranggono mengaku ba-
hwa adanya ta man terse-
but cukup terbantukan 
sebagai sarana dan pra-
sarana masyarakat dan 
se bagai penunjang paru-
pa ru kota.  

“Sejak November ta hun 
kemarin, saya dan ja ja -
rannya melakukan kegiat-
an olahraga di Taman 
Caha ya dan saya juga men-
coba un tuk memberikan va-
riasi ke giatan di situ untuk 
bisa di manfaatkan oleh 
warga,” katanya kepada 
Radar Surabaya. 

Ditambahkan, pihaknya 
juga berfungsi sebagai 
pengawas untuk mengop-
timalkan kawasan RTH 
Taman Cahaya supaya le-
bih efektif, nyaman, dan 
aman. “Kami juga bersin-
ergi kepada DKRT, Cipta 
Karya, Linmas, Dinas-Di-
nas terkait untuk bisa 
mengoptimalkan tempat 
tersebut. Seperti kami ju-
ga mengusulkan adanya 
kegiatan-kegiatan,” im-
buhnya. (rmt/opi)
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