
TAMAN SURYA - Sekitar 
10 ribu Ketua RT, RW dan 
LPMK di Surabaya telah terl-
indungi dari program BPJS 
Ketenagakerjaan. Sedangkan 
untuk Bunda PAUD ada seki-
tar 4.000 yang mendapatkan 
BPJS Ketenagakerjaan.

Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi menyerahkan langs-
ung Kartu BPJS Ketenaga-
kerjaan kepada Ketua RT, 
RW, Lembaga Pemberdaya-
an Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) dan Bunda PAUD 
se-Kota Surabaya di Graha 
Sawunggaling, Jumat (26/5).

Eri mengharapkan, kartu 
BPJS Ketenagakerjaan ini 
dapat digunakan untuk 
meng-cover tugas dan kegia-
tan Ketua RT, RW, LPMK 
dan Bunda PAUD. “Ketika 
harus membantu masyara-
kat lainnya tiba-tiba terjadi 
hal tidak diinginkan, maka 
BPJS Ketenagakerjaan ini 
bisa meng-cover,” kata Eri.

BPJS Ketenagakerjaan ter-
sebut, sebagai bentuk peng-

hargaan Pemkot Surabaya 
kepada seluruh pihak yang te-
lah berjuang membantu pe-
layanan publik di Surabaya.

“Pemkot Surabaya me-
ngang garkan (BPJS Ketena-
gakerjaan) ini jauh sebelum 
ada peraturan dari Menteri 
Dalam Negeri. Yang kita la-

kukan ini akhirnya menjadi 
contoh,” ujarnya.

Selain untuk Ketua RT, RW 
dan LPMK, ia juga memasti-
kan, bahwa saat ini pemkot 
tengah menghitung anggaran 
untuk pemberian BPJS Kete-
nagakerjaan bagi Kader Sura-
baya Hebat (KSH). Kare-

nanya, ia berharap ke depan 
KSH juga dapat ter-cover 
BPJS Ketenagakerjaan dalam 
menjalankan tugasnya. 
“Insya allah kami juga lagi 
berhitung untuk melakukan 
hal yang sama untuk Kader 
Surabaya Hebat,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah 

BPJS Ketenagakerjaan Jawa 
Timur, Hadi Purnomo me-
nga takan, sejak terdaftar 
pada bulan Januari 2023, 
ada 19 Ketua RT, RW dan 
LPMK di Surabaya yang 
mengalami risiko. Oleh se-
babnya, pada kesempatan ini 
pihaknya sekaligus menye-
rahkan santunan kepada 
para ahli waris.

“Yang ahli waris Rp 42 ju-
ta. Jumlahnya yang saat ini 
mendapatkan manfaat 16 
orang untuk RT, RW serta 
LPMK dan untuk Bunda 
PAUD 3 orang. Jadi 19 orang, 
cuma yang kita hadirkan 
delapan orang,” paparnya.

Pihaknya berharap, BPJS Ke-
tenagakerjaan ini dapat terus di-
berikan Pemkot Surabaya kepa-
da Ketua RT, RW dan LPMK. 
Tak terkecuali pula diharapkan-
nya ke depan dapat diberikan 
kepada Kader Surabaya Hebat. 
“Kader (KSH) lainnya mudah-
mudahan bisa dapat juga kare-
na manfaatnya luar biasa,” 
pungkasnya. (rmt/nur)

Cak dan Ning
CAK dan Ning adalah istilah 

panggilan keseharian. Keduanya 
sudah eksis sejak lama. Hingga 
istilah itu menjadi ikon represen-
tasi Kota Pahlawan.

Pemerhati Sejarah Nur Setiawan 
menjelaskan, Cak dan Ning 
berasal dari bahasa tutur keseha-
rian. Keduanya adalah istilah 
panggilan. Penggunaannya muncul 
di kawasan perkampungan lama 
Surabaya. “Di antaranya adalah 
Maspati, Bubutan, Kawatan, 
Blauran, Kranggan, Peneleh, dan 
sekitarnya,” ujarnya, Kamis (25/5).

Ning adalah panggilan untuk 
ibu-ibu. Sementara, Cak adalah 
panggilan kepada laki-laki. Kedua-
nya masih cukup melekat pada 
penyebutan tokoh dan sesepuh 
Kota Surabaya. “Sampai sekarang 
masih populer,” katanya.

Cak dan Ning terus dilestarikan. 
Salah satu upayanya adalah 
perlombaan yang digelar Kota 
Surabaya. Sasarannya para 
generasi muda.

“Perlombaan Cak dan Ning 
diikuti oleh remaja laki-laki dan 
remaja perempuan. Tujuan pemili-
han Cak dan Ning adalah untuk 
menetapkan ikon muda-mudi Kota 
Pahlawan sebagai duta wisata,” 
paparnya.

Fokus pencarian bibit Cak dan 
Ning pada wawasan muda-mudi. 
Kaitannya pada seluruh potensi 
dan budaya di Surabaya. Figur itu 
bakal dipilih sesuai kriteria yang 
ditetapkan.

“Cak dan Ning selama ini selalu 
jadi bagian dari festival tahunan 
yang diadakan oleh Pemkot 
Surabaya. Penganugerahan Cak 
dan Ning biasanya digelar bersa-
maan dengan Hari Jadi Kota 
Surabaya,” imbuhnya. (hil/nur)
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Optimalkan Kinerja, Ketua RT hingga Bunda 
PAUD Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

Masjid Assegaf

MAHRUS/RADAR SURABAYA

DIBANGUN TAHUN 1873: Masjid Assegaf 
berhimpitan dengan rumah yang dijadikan 
gudang dan kantor usaha dagang.

DI kawasan Jalan Panggung 
terdapat masjid yang bersejarah. 
Masjid tersebut yakni Masjid Assegaf 
yang berada di Jalan Panggung III 
Nomor 22, Kelurahan/Kecamatan 
Pabean Cantikan.

Salah satu takmir masjid Assegaf, 
Ilyas Bukhori mengatakan, dahulu 
masjid Assegaf merupakan langgar 
wakaf Assegaf. Langgar dibangun 
sekitar tahun 1873. ”Dulu langgar 
wakaf Assegaf. Berlantai dua, yang 
atas saja dipakai langgar,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, di awal berdiri 
langgar berlantai kayu. Layaknya 
rumah panggung di sekitar Jalan 
Panggung. 

Keberadaan masjid Assegaf ini 
tempatnya berhimpitan dengan 
rumah yang kini dijadikan gudang 
dan kantor usaha dagang. ”Namun 
sekarang sudah direnovasi, lantai 
sudah keramik dan atapnya baru 
serta tembok,” ungkapnya.

Pria asal Jombang ini menyata-
kan, renovasi dilakukan sekitar 
tahun 1980-an. Sebab, kondisi 
langgar wakaf sangat memprihatin-
kan. Bila hujan bocor dan airnya 
masuk ke dalam. ”Yang masih asli 
ada dua tempat imam. Satu bisa 
digunakan tempat khutbah. Tapi 
masjid belum bisa dipakai salat 
Jumat,” bebernya.

Kendati demikian, lanjut Ilyas, 
masjid tetap difungsikan sebagaima-
na mestinya. Setiap waktu salat 
selalu ada jamaah. ”Sering juga 
habib-habib dan yik-yik-nya acara 
pengajian di sini. Kan dulu ceritanya 
habib dari luar kota sebelum ke Ampel 
mampir sini,” urainya. (rus/nur)

PADA masa itu 
pembangunan jalan darat 
mulai dilakukan dan mulai 
menyasar ke wilayah 
selatan. Ini pula yang 
membuat gedung ini 
direnovasi kembali dan 
menghadap ke sisi selatan 
yang nantinya akan 
menjadi Jalan Gubernur 
Suryo yang kita ketahui 
sekarang ini. 

Pegiat Sejarah Surabaya 

Nur Setiawan menutur-
kan, tak bisa dipungkiri, 
jalur transportasi dan 
akses mempengaruhi 
banyak hal. Tak 
terkecuali Gedung 
Grahadi ini. Saat 
transportasi air 
menjadi pilihan 
utama, arah gedung 
menghadap ke sisi 
sungai. 

“Kemudian berubah 
seiring dengan mulai 
dibangunnya akses jalan. 
Pembangunan Anyer-
Panarukan yang dilakukan 
sang Gubernur Hindia 
Belanda 1808-1811 ini, 
membuat banyak peruba-
han,” tuturnya.

Taman yang berada di 
sisi selatan, ini akhirnya 
dikepras untuk akses jalan 

tersebut. Deandles juga 
mengubah arsitektur 
bangunan Grahadi dan 
menjadikannya empire 
style atau Dutch Collonial 
Villa. Baru pada 1870-an, 
gedung tersebut resmi 
menjadi tempat tinggal 

bagi Residen di Surabaya. 
Seiring dengan berjalan-
nya waktu, pada masa pen-
dudukan Jepang. Gedung 
ini tetap menjadi tempat 
tinggal gubernur Jepang.

Hingga saat ini, seakan 
menjadi turun temurun, 

Gubernur Jawa Timur 
menempati gedung ini 
sebagai rumah dinas. “Dulu 
sempat digunakan sebagai 
tempat persidangan 
bahkan pesta, namun 
tidak lama,” terangnya. 
(bersambung/nur)

Arah Pengembangan Kota Era Kolonial (5)

Rumah Dinas Gubernur Lintas Abad
Semua ada masanya, 

kalimat ini cocok untuk 
menggambarkan Gedung 

Negara Grahadi dulu 
dan perubahannya pada 

masa pemerintahan Her-
man Willem Daendels. 

GUNTUR IRIANTO

Wartawan Radar Surabaya

Flavours of Asia

Tawarkan Nasi Ayam Hainan Sebagai Menu Andalan
RUNGKUT - Menu Asia terkenal 

kaya rasa dan jenis. Salah satunya 
adalah nasi ayam hainan khas ne-
gara tetangga. Menu andalan ini 
bakal tersedia dalam dua versi.

Henky Dwi Prasetyo, Sous Chef 
salah satu hotel di kawasan Sura-
baya Timur mengatakan, nasi hai-
nan cukup populer di dua negara. 
Menu ini kerap dijumpai di Singa-
pura dan Malaysia. Dominasi rasa 
gurih menjadi ciri khas menu ini. 
“Sampai menu ini sering dikaitkan 
dengan masakan nasional Singa-
pura,” ujarnya, Jumat (26/5).

Persebaran makanan ini pun 
mulai menjamur di Indonesia. 
Kendati, dia berupaya mengha-
dirkan rasa yang otentik. Henky 
memiliki kunci resep pada nasi 
ayam hainan buatannya itu. “Se-
mua bahan-bahannya dijamin 
aman dan halal. Sehingga dapat 
dinikmati semua pelanggan. Ka-
mi buat cita rasanya kental 
dengan aslinya,” katanya.

Henky cukup percaya diri. Menu-
rutnya, hainan halal pun dapat 
mengeluarkan rasa yang otentik. 
Dia berbekal resep dari pengala-
mannya menjadi chef selama pulu-
han tahun. “Ada sajian hainan da-
lam dua versi,” ungkapnya.

Dia menyajikan dua varian ola-
han nasi ayam hainan. Yaitu, nasi 
ayam hainan rebus dan nasi ayam 
hainan panggang. Katanya, hai-
nan panggang buatannya memiliki 
khas warna golden brown. “Dari 
dua pilihan itu, proses mema-
saknya pun berbeda,” bebernya.

Proses memasak ayam hainan 
rebus lebih mudah. Selain itu, pro-
sesnya pun tak perlu lama. Dia 
menjabarkan, ayam cukup dima-
sak dengan air yang mendidih dan 

menggunakan bumbu yang berbe-
da dari proses memanggang. “Tapi 
tantangannya adalah menjaga 
tekstur daging ayam yang lembut 
dan lunak,” bebernya. 

Pemilihan ayam pun diperhati-
kan. Ukuran ayam tidak terlalu 
kecil. Apalagi terlalu besar. Tuju-
annya untuk menjaga kualitas ke-
matangan saat direbus.

Sedangkan, memasak ayam hai-
nan panggang berbeda. Henky per-

lu melalui beberapa proses dan 
teknik. Waktu yang diperlukan 
pun lebih lama. “Panggang bisa ti-
ga jam dan rebus cukup satu jam 
saja,” ucapnya.

Sebelum proses pemanggangan, 
ayam hainan itu melalui tahap ma-
rinasi. Proses ini membutuhkan 
sekitar dua jam kemudian disiram 
dengan air panas. Setelah proses 
itu, ayam didiamkan sekitar tiga 
jam. “Setelah semua itu selesai, 

ayam disiram bumbu cuka dan mu-
lai pemanggangan,” urainya.

Menu ini memiliki tekstur daging 
yang empuk, kulitnya transparan, 
gurih, dan sedikit manis. Henky 
mengombinasikan ayam nainan itu 
dengan nasi khusus. Prosesnya me-
masak nasi itu pun berbeda. “Ada 
beberapa bumbu, jahe, lengkuas, se-
rai, pandan, dan kaldu ayam. Bikin 
nasi itu kami pakai minyak ayam,” 
imbuhnya. (hil/nur)

ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA

KAWASAN STRATEGIS: Gedung Negara Grahadi sejak dahulu menjadi rumah dinas bagi gubernur.

IST

CITA RASA OTENTIK: Chef menyiapkan Nasi Ayam Hainan yang menjadi menu andalan.

SURYANTO/RADAR SURABAYA

TERLINDUNGI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara simbolis menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 
RT, RW, LPMK, dan bunda PAUD di Graha Sawunggaling, Jumat (26/5). 


