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Pemindahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada Jepang di Surabaya tidak 

ditandai dengan goncangan pertempuran seru. Namun batas dan perubahannya sangat 

terasa bagi penduduk Surabaya. Malam hari yang semula terang benderang jadi gelap 

gulita karena lampu harus diselubungi. Kendaraan bermotor tiba-tiba tidak kelihatan lagi 

di jalan-jalan kota. Sinyo dan noniek Belanda lenyap dari Bumi Surabaya. Gedung atau 

rumah yang dikapur putih harus diubah warna hitam, dilabur (dicat) dengan campuran 

arang yang ditumbuk halus atau abu bahan yang dibakar. 

Waktu Belanda meninggalkan kota, sekolah ditutup. Kini dibuka kembali dengan 

murid-murid baru. Anak-anak pribumi memasuki gedung sekolah Belanda. Kulitnya 

sawo mateng, kepalanya gundul, kakinya telanjang. 

Saya masuk sekolah di Moendoeweg. Sekarang Jalan Mundu berhadapan dengan 

stadion Tambaksari (sekarang Gelora 10 November), berbatasan sebentang tanah lapang 

dengan stadion tadi. Gedung sekolah kami dulunya sekolah Belanda (saya tidak tahu 

sekolah apa), bangunannya amat mewah. Ruang kelasnya berada di kiri ada tiga, di kanan 

ada empat, bisa berisi 40 orang murid, cendelanya besar-besar, papan tulisnya ada empat 

menempel di tembok, yang tengah bisa ditarik ke atas dan ke bawah, yang kiri dan kanan 

bisa dibuka dan ditutup seperti pintu karena ada engselnya. Karena bisa dibuka dan 

ditutup, maka bolak-balik papan tadi bisa juga berfungsi sebagai papan tulis. Di depan 

kelas ada emperan, dan ada kran air yang airnya bisa muncrat ke atas (tidak ke bawah), 

yang gunanya tidak untuk membasuh kaki atau tangan, melainkan untuk dicucup 

(diterima dengan mulut). Jadi, kami murid-murid, kalau haus ya mencondongkan mulut 

di atas kran air itu, dibuka airnya muncrat, masuk ke mulut. Waktu itu nyaman saja. 

Namun sekarang saya pikir-pikir, apa dulu itu air kran di Surabaya sudah bisa diminum 

mentahan (drinkable)?  

Tiap pagi sebelum pelajaran dimulai, kami melakukan upacara. Seluruh murid 

kelas satu sampai dengan kelas enam berkumpul di halaman sekolah, menghadap ke tiang 

bendera yang sudah disiapkan, para guru seluruhnya berdiri di depan kelompok murid-

muridnya. Murid-murid berbaris berbanjar menurut kelasnya di halaman sekolah, tiap 



kelompok kelas dipilih seorang sebagai komandan barisan kelompoknya. Dan juga 

dipilih ketua umum, biasanya dari kelas enam (kelas tertinggi), yang memberi aba-aba 

untuk semua murid melakukan upacara. Semua aba-aba upacara diteriakkan dalam 

bahasa Jepang. Paling dulu mengibarkan bendera Hinomaru dengan diiringi menyanyi 

bersama lagu Kimigayo dua kali. Lalu terdengar aba-aba “kashira nagak!”, yaitu 

menghormat bendera dengan memutar kepala. Setelah itu lalu aba-aba “mokuto!”, 

mengheningkan cipta bagi arwah pahlawan Nippon yang gugur di medan perang suci. 

Kemudian barisan dihadapkan ke timur laut, arah Tokyo. Dengan aba-aba “seikirei!” 

semua orang membungkukkan punggung, memberi hormat kepada Tenno Heika. 

Kembali menghadap tiang bendera, kami sekalian mengucapkan sumpah sebagai 

“Pelajar Jawa Baru” atau “Sin Jawa Gakko to no Cikahu”.Sumpah diucapkan dalam 

bahasa Jepang. Intinya kami bersumpah sebagai pelajar Jawa Baru harus belajar, harus 

membela negara, berani berjuang untuk Perang Asia Timur Raya. “Dai TooA kensetsu no 

tameni, jui no jinjai, karankoto wo cikahi!” 

Selesai mengucapkan sumpah kami mendengarkan wejangan guru. Lalu 

mengambil jarak untuk melakukan ‘radio taiso’ atau gerak badan radio. Aba-abanya dan 

musiknya disiarkan bersama lewat radio dari Jakarta. Anak laki-laki bajunya dilepas, 

tinggal celana pendek. Selesai bertaiso, kami masuk kelas masing-masing. Sebelumnya 

harus berbaris dan melapor kepada guru kelas. Semua menggunakan bahasa Jepang. 

Misalnya ketua kelas yang ditunjuk menyiapkan barisan, setelah barisan murid-murid 

siap berjajar, ketua memberi aba-aba, ‘Bango!’ yang artinya menghitung. Murid yang 

telah siap berbaris pun menghitung barisannya, yaitu anak yang terdepan meneriakkan 

angka satu ‘It!’, anak di belakangnya menyambut meneriakkan angka dua ‘Ni!’,giliran 

yang belakangnya angka tiga ‘San!’ dan seterusnya sampai yang paling belakang. Anak 

yang berteriak paling akhir ditambah teriakan ‘Ji go, nas!’ yang artinya perhitungan 

selesai dan barisan sempurna, artinya deretan satu dan dua sama banyaknya. Dengan 

begitu ketua kelas bisa menghitung banyaknya murid yang dibariskan tadi, kalau terdiri 

dari dua deretan ya teriakan anak yang terakhir berapa dikalikan dua. Dengan mengetahui 

banyaknya murid yang dibariskan, ketua kelas melapur kepada guru kelas, bahwa barisan 

anak-anak kelas tadi jumlahnya sekian, jadi yang tidak masuk atau absen sekian. 

Laporannya juga dalam sikap berbaris (sikap tegak, sebelum dan sesudah berucap harus 



menghurmat dengan membungkukkan badan) dan berbahasa Jepang. Setelah itu guru 

kelas memilih barisan yang paling rapi untuk lebih dahulu memasuki kelas. Meskipun 

berbaris satu-satu masuk ke ruangan kelas, di pintu mau memasuki kelas tiap anak harus 

membungkukkan badan, menghormat ke ruang kelas yang dimasuki. 

Setelah semua duduk, guru kelas pun masuk. Guru kelas berdiri di depan kelas, 

ketua kelas memberi aba-aba lagi, ‘Kiritz!, ‘Rei!’ artinya anak-anak harus berdiri, keluar 

dari bangku yang diduduki, lalu menghormat membungkukkan badan kepada guru, 

sambil berteriak, ‘Sensei, ohayo gozaimasu!’ yang artinya “Guru, selamat pagi!”. Setelah 

guru kelas menjawab, ketua kelas memberi aba-aba, ‘Naure!’ artinya penghormatan 

selesai, dan murid-murid boleh duduk. 

Dan tatacara begitu kami lakukan tiap kali masuk ruangan kelas, baik awal 

pelajaran maupun setelah jeda (mengaso), hanya pada jeda tidak lagi menghormat kepada 

guru di kelas dan tidak lagi mengucapkan ‘Sensei, ohayo gozaimasu!’. Namun, baik 

ketika mengaso seorang murid mau masuk ruangan kelasnya, maupun mau keluar 

(misalnya mau kencing), di ambang pintu kelas dia harus membungkukkan badan 

menghormat kepada ruangan kelasnya. Begitu juga kalau dalam pelajaran seorang murid 

ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan, si murid harus berteriak dulu ‘Haik!’ lalu 

berdiri keluar dari bangku tempatnya duduk, membungkukkan badan, baru menjawab 

pertanyaan guru. 

Nanti, pada waktu pelajaran habis hari itu, dan mau pulang, juga ketua kelas 

berteriak mengharuskan murid berdiri tegak, menghormat kepada guru kelas, dan 

berucap, ‘Sensei, sayonara!’ 

Pada upacara bendera, ada guru yang memberi wejangan, berdiri di depan barisan 

peserta upacara, di tempat yang lebih tinggi (kotak atau bahkan meja), yang diwejangkan 

biasanya tentang keadaan perang Asia Timur Raya. Kadang-kadang berupa laporan 

tentang banyaknya kapal musuh yang ditenggelamkan oleh armada Dai Nippon. 

Seringkali wejangan diteruskan dengan menyanyikan lagu-lagu ‘cikara’, lagu yang 

bersemangat. Hampir tiap murid bisa menyanyi lagu Nippon. Yang populer saat itu 

antara lain ‘Kurogane no Cikara’,’Hinomaru Kushinkyoku’, ‘Toa no Yoi Kodomo’. 

Mereka tidak tahu artinya, tapi hafal berlagu begini, “Seisi n-no ci wa, ashahi to mo 

ete….”. Atau “Miyoto  ukae no sura wo kete, king no omo ketsu, yu ruki naki….”  Orang-



orang tua (masyarakat Surabaya) juga hafal lagu-lagu itu, karena seringkali dinyanyikan 

oleh anak-anaknya dan juga di radio. 

Ibuku, pekerjaannya di rumah (ibuku menjadi pembantu rumah tangga keluarga 

keponakannya yang jadi Sekretaris Kantor Kabupaten Surabaya, kantornya di 

Gentengkali 87) mengasuh bayi, kalau menidurkan si bayi didukungannya juga menyanyi 

lagu Jepang begitu, meskipun tidak sempurna. 

Malah ada petani di Gresikan yang juga menyanyi lagu begitu, yang syairnya 

sebenarnya berbunyi, “Ten shino saiki, hatsu ratsu to” diucapkan “Manten Cina saiki, 

anake Wak Suto” 

Meskipun kami punya guru utama (wali kelas) untuk masing-masing kelas, tetapi 

untuk menyanyi dan bahasa Nippon mendapat guru khusus. Guru-guru ini juga bangsa 

Indonesia (orang Jawa), tetapi perbendaharaan kata Jepangnya memadai. Sejak kelas 

empat sekolah rakyat bahasa Jepang diajarkan intensif, tujuh kali pelajaran dalam satu 

minggu. Yang diajarkan membaca cerita (karangan pendek), cerita itu dihafalkan di 

rumah dan di sekolah disuruh bicara luar kepala, dan juga tiap kali menulis huruf dan 

kata-kata bahasa Jepang. Misalnya murid disuruh menulis karangan pendek menurun di 

papan tulis (yang ditulis oleh guru), berjudul ‘Gakko’ dengan huruf katakana. Murid-

murid disuruh menghafal dari catatan masing-masing di rumah, lalu pada pelajaran 

keesokan harinya ditunjuk satu-satu membacanya (yomikata = membaca), atau berdiri di 

depan kelas mengucapkan cerita yang telah dihafalkan itu (hanasikata = berbicara). 

Dengan begitu tiap kali murid harus menghafal tulisan dan bahasa Jepang. Sampai kini 

masih ada kalimat dari cerita ‘Gakko’ itu yang masih saya ingat: “Gakko wa hatchi ji han 

ni hajimarimasu” (sekolah dimulai jam setengah delapan). 

Kalau suatu karangan pendek sudah dihafal betul oleh para murid, maka ditulis 

lagi karangan pendek baru. Selama kelas empat saya ingat beberapa karangan pendek 

yang saya turun dari papan tulis dan saya hafalkan, antara lain: Jitengsya (sepedah), 

Semeru no Yama (Gunung Semeru), King no Usi (Sapi Emas). Dan banyak lagi. 

Kecuali belajar menghafal dan menulis cerita pendek yang ditulis oleh guru di 

papan tulis, kami juga diajari belajar bahasa Nippon dengan buku pelajaran yang ‘resmi’ 

(artinya sekolah luar Surabaya juga menggunakan buku tersebut) bisa kami peroleh 

gratis, berturut-turut buku ‘maki it, maki ni, dan maki san’ (jilid I, jilid II, dan jilid III). 



Masing-masing jilid buku diberikan sesudah jilid I selesai (tamat diajarkan), pindah ke 

jilid yang lebih sukar, dan itu memakan waktu sekitar dua tahun belajar bahasa Nippon di 

sekolah. Karena murid sekolah rakyat belajar bahasa Nipponnya pada tahun yang sama 

(1942), maka pembelajaran buku Maki It dan seterusnya tadi kelas III, IV, V, dan VI, 

sama-sama. Artinya kelas III ya pakai dan mulai Maki It, kelas yang lebih tinggi pada 

waktu yang sama juga belajar pakai buku itu. Jadi tentang pelajaran bahasa Nippon, anak 

kelas IV disuruh menghafal karangan pendek Jitengsya, di kelas V dan Vi juga sama, 

gurunya (yang pindah-pindah kelas ke kelas, juga sama. Tapi itu ketika baru-baru saja 

Jepang masuk ke Surabaya. Pada tahun-tahun berikutnya, (setelah saya naik kelas, naik 

kelas lagi), pelajaran dan guru yang mengajar di kelas saya dengan kelas di bawahnya 

sudah tidak sama lagi. 

Saya ingat, guruku di kelas IV (kelasku) yang mengajar menyanyi Pak 

Tawangalun. Orangnya sederhana. Bajunya kaos biru dan celananya putih. Sehari-hari 

mengajar di sekolah bajunya ya itu-itu saja. (semua guru laki-laki bajunya ya itu-itu saja, 

kalau yang putri ada yang pakai kain dan kebaya atau rok, sesekali bisa berganti). Pada 

suatu pagi waktu memimpin menyanyi setelah upacara bendera, naik bangku, berpidato, 

“Matahari pagi ini kelihatannya merah merona, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. 

Mungkin ini pertanda bahwa hari kemenangan akhir segera kita raih! Marilah kita 

menyanyi dengan semangat lagu ‘Hancurkanlah Musuh Kita!’” 

Murid-murid pun bertepuk tangan karena Pak Guru berbicara begitu bersemangat. 

Lalu kami menyanyi bersama, diberi aba-aba oleh Pak Tawangalun, “Awaslah Inggris 

dan Amerika / musuh seluruh Asia / Yang hendak memperbudakkan  kita / itulah Inggris 

dan Amerika / Hancurkanlah, musuh kita / Itulah Inggris Amerika / Hancurkanlah, 

musuh kita / Itulah Inggris Amerika!” Pak Tawangalun turun dari bangku, kami semua 

melihat sepatunya mengap-mengap. Sepatu tua yang sudah rusak! 

* 

Tempat yang sekarang berdiri gedung sekolah Mater Amabilis di Jalan Teratai, 

pada zaman Jepang merupakan tanah lapang berkubang-kubang, bergelombang, tidak 

rata. Letaknya agak rendah, di sana sini terlihat bekas digali, dan bagian lain tumbuh 

ilalang. Tiap hari saya berangkat dan pulang sekolah melalui tanah lapang ini, karena 

rumah saya di Van Strippiaan Leussesstraat 31 (sekarang Jalan Kalasan) dan sekolah di 



Kokumin Gakko Moendoeweg (Sekolah Rakyat Jalan Moendoe). Ini merupakan jalan 

pintas, lewat Kampung Karanggayam Bong (kuburan Cina) dan jalan setapak menuju 

Tambaksarieweg (Jalan Tambaksari). 

Jalan setapak ini bisa berpindah menurut keperluan, misalnya karena tergenang 

air orang harus merintis jalan setapak baru yang kering. Saya sering berangan-angan jalan 

itu seperti rel keretaapi dan sayalah lokomotipnya yang menarik gerbong panjang di 

belakang saya. Memang sering bersama teman berangkat sekolah atau pulang sekolah 

melalui lapangan tidak rata tadi, kami terpaksa atau lebih suka berjalan iring-iringan dari 

depan ke belakang melalui jalan setapak itu, daripada berjalan bersama sejajar tapi tiap 

anak harus mencari jalannya yang rata. Berjalan beriringan seperti gerbong-gerbong 

keretaapi melalui relnya. 

Gedung-gedung kompleks Katholik yang sudah berdiri baru SR Gabriel dan SMP 

Stanislaus. Waktu itu saya tidak tahu namanya, pokoknya hanya gedung-gedhung sekolah 

itu yang telah berdiri.sedang Gereja Kristus Raja belum dibangun, masih merupakan 

lapangan rumput yang rata dan indah. Gedung SR Gabriel pada zaman Jepang disebut 

Sekolah Rakyat Van Sandict, muridnya pribumi perempuan semua. Sedang SMP 

Stanislaus untuk susteran, tempat biarawati, lengkap dengan bangunan gereja kecil 

dengan lonceng genta di atas atapnya. Bunyi  genta itu terdengar nyaring dan bening 

menembus kesunyian lingkungan, terdengar sampai di Kampung Gresikan. Pada waktu 

itu sulit orang menemukan orang bule (Eropa) di Surabaya, karena Inggris, Amerika dan 

Belanda “musuh seluruh Asia”,dikecam di mana-mana. Kebanyakan mereka diinternir 

atau disekap di kompleks rumah tawanan. Tetapi kehidupan biarawati yang berwajah 

Eropa dengan pakaiannya yang serba putih, berkerudung putih, tampak aman dan 

tenteram berada di pelataran gereja itu. Arek-arek Surabaya menyebutnya ‘bontotan’ 

berjalan. Arti sebenarnya “bontotan” adalah jadi-jadian yang berupa mayat yang 

terbungkus kain putih. Bahasa Jawa Tengahnya “wedhon” atau “pocongan”.”Bontotan” 

bahasa Surabaya juga berarti ‘bungkusan’. Misalnya beli nasi, lalu dibawa pulang dengan 

dibungkus, sebutannya ‘dibontot’. 

Pemandangan lain di Van Sandeict (sekarang Jalan Residen Sudirman) yang 

menarik adalah pasar bunga di pertiga Ambengan (di depan Kristus Raja sekarang). Pada 

pagi hari jam 09.00 waktu Tokyo (jam 7.30 waktu di Jawa, jam di seluruh Indonesia 



disesuaikan dengan waktu Tokyo) para perawat bangsa Jepang yang diasrama di 

kompleks Jalan Kesumba (dan seputarnya), berangkat bekerja di rumah sakit tentara di 

Karangmenjangan. Mereka membeli bunga segar di pertigaan itu. Pakaian mereka juga 

serba putih, wajah dan bahasanya juga asing. Perawat-perawat itu perempuan Jepang, 

menuju ke rumah sakit berkelompok berjalan kaki. Ada juga yang naik sepeda, tapi tidak 

banyak.. 

Pada zaman itu termasuk sulit melihat perempuan Jepang di negeri ini. Yang 

datang mendarat dan kemudian berkeliaran adalah laki-laki Jepang, badannya pendek, 

kaki tangannya rasanya lebih pendek, tapi berotot. Dihubungkan dengan tugasnya yang 

keras, kelakuannya yang kasar, maka citra orang Jepang di Indonesia juga jelek dan jahat. 

Oleh karena itu kami, anak-anak sekolah temanku, sangat kagum melihat kehalusan 

nona-nona Jepang yang beli bunga di Van Sandictstraat itu. Wajahnya halus, kulitnya 

halus, tingkah lakunya halus. Tetap tidak mengurangi kekaguman kami akan kehalusan 

kulit mereka, meskipun di antara kami kemudian mengetahui bahwa kaki mereka yang 

halus itu bukan kulit aslinya, melainkan mengenakan kaos kaki sampai pangkal pahanya. 

Pemandangan di ‘pasar’ bunga Van Sandict ini tidak panjang umurnya. Sebab 

kemudian hari kami tidak melihat lagi nona-nona juru rawat Jepang itu. Asrama mereka 

di Kesumbastraat (Jalan Kesumba) ditutup pagar papan dicat hitam. Di situ jadi tempat 

perempuan-perempuan cantik bangsa Indonesia yang disediakan untuk para opsir Jepang 

bersuka ria. 

* 

Jalan Teratai dulu namanya Mulolaan. Mulo adalah singkatan dari Meer 

Uitgebreid Lager Onderwijs, (pembelajaran yang tingkatnya lebih berkembang dari 

sekolah rendah = SMP), jadi artinya di situ ada gedung sekolah Mulo. Sedang Laan 

adalah jalan yang bagus, indah. Di Mulolaan memang ada gedung sekolah MULO yang 

kedua setelah MULO di Praban. Entah bagaimana maka MULO yang ini disebut MULO 

Ketabang, sedang yang di Praban MULO Praban. Pada zaman Jepang gedung sekolah 

yang pada zaman Belanda disebut MULO Ketabang tadi juga dipakai untuk Ciu Gakko, 

lazim disebut SMP Ketabang, untuk membedakan dengan Mulo Praban atau SMP Praban 

yang sudah berdiri dan berfungsi lebih dahulu. 



Hari Sabtu adalah hari krida. Bahasa Jepangnya King-rohoshi. Anak-anak sekolah 

tidak diberi palajaran ilmu, tetapi ketrampilan. Bekerja bakti membersihkan sekolah, 

mengumpulkan buah biji jarak, berkebun dan menanam jarak di mana mungkin, 

membuat balut dari gedebok pisang, menembeli kertas koran untuk pembungkus. Semua 

itu katanya untuk membantu garis depan, membantu Perang Suci Asia Timur Raya. Hari 

krida Sabtu disebut Kingrohoshi no Do-yobi. 

Pada suatu hari Sabtu, anak-anak sekolah kami kelas IV ke atas tidak ber-

kingrohoshi di sekolah, melainkan dikerahkan untuk meratakan tanah lapang yang 

sekarang berdiri sekolah Mater Amabilis itu. Tanah lapang di Mulolaan, di belakang 

gedung sekolah SMP Ketabang. Di situ telah banyak anak-anak dari sekolah lain, 

misalnya dari Srunistraat, Derxstraat, Pawiyatan (Kalianyar Wetan), Canalaan. Tanah 

lapang yang semula berlubang-lubang bergelombang tidak rata itu dikerjakan ramai-

ramai jadi rata dan halus. Untuk apa? Kata guru kami untuk lapangan olah raga. Untuk 

bermain kasti atau sepak bola bersama. Milik bersama anak-anak sekolah yang telah 

bekerja.  Maka kami bekerja penuh semangat, kubangan ditimbun, ilalang dibabat. 

Seharian itu pekerjaan pemerataan tanah itu selesai. Tanah lapang yang semula tidak rata, 

penuh dengan lubang-lubang bekas galian tanah serta di lain bagian tumbuh ilalang yang 

rimbun, (saya tahu benar bagaimana keadaan tanah lapang tadi karena saya tiap kali 

berangkat dan pulang sekolah melewati tempat itu sebagai jalan pintas dari Karanggayam 

Bong ke Tambaksari) menjadi tanah lapang yang rata dan bersih. 

Hari Seninnya, ketika saya berangkat ke sekolah, tidak dapat lagi ambil jalan 

pintas lewat lapangan itu. Tanah lapang yang telah rata tadi sekarang dipagar dengan 

gedeg anyaman bambu. Dari Karanggayam Bong tidak dapat saya memintas melalui 

tanah lapang di belakang gedung SMP Ketabang itu, dan terpaksa saya harus berputar 

melalui depan gedung SMP Ketabang. Wah, lapangan sepak bola bagaimana, ya, pakai 

dipagar rapat gedeg anyaman bambu segala? 

Hari berikutnya lagi lapangan yang telah rata dan tertutup itu digunakan untuk 

kandang mobil-mobil perang bobrok yang tidak bisa lagi digunakan. Di depan lapangan 

yang menghadap ke Mulolaan (Jalan Teratai) dipancangkan papan putih vertikal 

bertulisan huruf kanji (huruf Jepang). Kami tidak tahu artinya. Tapi menilik warna 



bulatan merah di situ, tentulah pertanda bahwa lapangan tadi jadi milik Balatentara Dai 

Nippon. 

Anak-anak sekolah rakyat yang telah meratakan tanah lapang itu cuma gigit jari. 

* 

Dai Nippon selain suka upacara lapangan juga banyak punya hari besar. Hari 

besar ini diperingati oleh anak-anak sekolah dengan melakukan upacara lapangan, 

upacara bendera, mengheningkan cipta untuk para pahlawan, menghormat pada Tenno 

Heika arah Tokyo, mendengarkan pidato, menyanyikan lagu yang khusus berkaitan 

dengan hikmah peringatan. Seperti halnya untuk memperingati hari Kartini, kita 

menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Lagu peringatan hari besar Jepang itu dinyanyikan 

bersama dalam upacara lapangan tadi. Jepang punya lagu-lagu khusus untuk peringatan 

semacam itu, misalnya lagu Ichi Gatsu Ichi Jitsu, Tenchoosetsu, Meijisetsu, dan lain-lain 

lagi. Mendekati hari-hari peringatan itu murid-murid sudah dilatih menyanyi di kelas 

masing-masing. Lagu-lagu tadi telah menggema beberapa hari sebelum hari 

peringatannya, yang nanti pada puncaknya dinyanyikan bersama ketika melakukan 

upacara peringatan di lapangan. 

Upacara gabungan antara murid-murid sekolah rakyat di seluruh Surabaya 

seringkali diselenggarakan. Biasanya diadakan di halaman Kantor Shi (Taman Surya 

sekarang) atau di Stadion Tambaksari. Upacara lapangan macamnya sama saja dengan 

upacara bendera di halaman sekolah. Dalam upacara semacam iktu, sekalipun Jepang 

terkenal dengan disiplin yang ketat dan keras, namun biasanya hanya barisan yang di 

depan kelihatan rapi, disiplin dan bersemangat. Barisan belakang hanya bisa tertib kalau 

sedang ada pengawasan khusus. Biasanya barisan belakang tidak khidmat melakukan 

upacara. Kendor saja. Peserta upacara membikin komentar-komentar lucu untuk 

ditertawai teman selingkungan terdekat yang mendengarkan. Waktu membungkuk 

menghormat ke arah Tokyo digunakan untuk nyableki (menangkap dengan tepukan 

tangan) lalat yang mengerumuni gudig atau luka di lutut. Pada zaman itu penyakit kulit 

gudig dan borok merajalela menghinggapi kulit anak-anak sekolah rakyat. Sedang anak 

perempuan sama cekikikan ketika membungkukkan badannya, lewat celah lubang leher 

bajunya yang mengendor pada melirik buah dadanya masing-masing serta dibisikkan 

kepada teman dekatnya. (Ini baru saya dengar dari saudara sepupu saya perempuan, 



setelah kami sudah dewasa dan saling menceritakan pengalamannya yang dilakukan pada 

zaman Jepang). 

Sepanjang ingatan saya, upacara bendera di lapangan demikian belum pernah 

terjadi sebelum Jepang di Surabaya. Pada zaman sebelumnya, kalau ada keramaian, 

misalnya untuk merayakan hari ulang tahun ratu Belanda (Wilhelmina) murid-murid 

sekolah dianjurkan mengenakan baju baru (bukan seragam lo, pada zaman itu murid 

pergi ke sekolah berpakaian seadanya, tidak berpakaian seragam. Pada zaman Jepang 

yang seragam bagi anak laki-laki yaitu kepalanya gundul. Semua murid sekolah laki-laki 

kepalanya gundul. Itu harus!). Masuk dengan pakaian bagus, kalau bisa bajunya warna 

putih dan celananya warna biru, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, mereka berjalan 

berurutan bersama (dibariskan tetapi tidak dengan langkah bersama, istilahnya dulu 

diarak, dan berjalan bersama begitu bergabung dengan yang lain menjadi panjang disebut 

arak-arakan) mengitari jalan dekat-dekat gedung sekolah, sambil membawa bendera 

kertas merah-putih-biru (bendera Belanda) dilambai-lambaikan sambil bersorak-sorak, 

“Horeee! Horeee!” Hari besar seperti itu di sekolah tidak ada pelajaran, biasanya 

diadakan acara pertunjukan, misalnya sulap, standen (senam di panggung yang 

mengkhususkan beberapa orang membentuk bangunan bersama), tari-tarian atau toneel 

(pertunjukan panggung). Biasanya yang main di panggung teman-teman sendiri yang 

telah dilatih beberapa waktu sebelumnya, tetapi kadang-kadang (misalnya sulap dan 

standen) menyewa orang dari luar sekolah. Jadi sebagian besar murid sekolah hanya 

sebagai penonton. Bukan pelaku. Begitulah hari besar dirayakan pada zaman Belanda, 

sebelum Jepang berada di Surabaya. 

Tapi, perayaan seperti itu pun sangat jarang terjadi. Tidak terlalu banyak hari raya 

yang harus diperingati ataupun dirayakan. Maka dari itu kalau dibandingkan dengan 

zaman Jepang, zaman Jepang terlalu banyak upacara dan merayakan hari-hari peringatan. 

Upacara menghormat bendera di lapangan dengan berdiri tegak berbaris 

berbanjar, mengucapkan sumpah bersama, dilanjutkan bersenam, dilakukan anak-anak 

sekolah dan orang sipil baru saya alami pada zaman Jepang.  Agaknya upacara semacam 

ini digemari oleh bangsa Indonesia, sehingga sekali pun Jepang sudah angkat kaki dari 

Indonesia, bahkan orang Jepang tidak lagi melakukan upacara lapangan semacam itu di 

negaranya, bangsa Indonesia tetap melakukannya. Saya menjadi pegawai negeri 



Pemerintah Kota Surabaya (1971 – 1988) tetap melakukan upacara lapangan macam itu. 

Jadi, saya melakukan upacara, sumpah dan senam di tempat yang sama (zaman Jepang 

tahun 1943 sebutannya di lapangan depan Kantor Shi, sekarang Taman Surya) sejak saya 

berumur sepuluh tahun (sebagai murid sekolah rakyat) hingga lebih dari 40 tahun 

Indonesia Merdeka (sebagai pegawai Pemkot). Suasana banjar barisannya sama. Barisan 

belakang sejak dulu pancet saja, tidak bisa khidmat, tidak bisa rapi. Pada membisikkan 

komentar-komentar lucu, dan cekikikan. Pernah pada tahun 1982, ketika Gubernur Jawa 

Timur Sunandar Priyosudarmo kebetulan menjadi Inspektur Upacara, sedang berpidato, 

peserta upacara kelihatan tidak tertib. Walikotamadya Surabaya Drs. Muhaji Wijaya 

merasa malu, sehabis upacara para karyawan Dinas Pajak dihukum disuruh berlari 

memutari lapangan. Tetapi hukuman itu tidak membuat para peserta upacara jera. Waktu 

lain, mereka melakukan upacara lapangan juga tetap cekikikan demikian pula. 

Upacara lapangan yang saya kenal mula-mula diajarkan oleh Balatentara Dai 

Nippon, orang Nipponnya sendiri sudah berubah, bangsa Indonesia ~ seperti yang saya 

lakoni dan saksikan sampai hari tua ~ tidak berubah. Tidak khidmad. 

Upacara dengan menaikkan bendera, diiringi menyanyi lagu kebangsaan, dan 

menghormat kepada bendera, lalu mengheningkan cipta, mengucapkan sumpah bersama, 

mendengarkan pidato penguasa, agaknya akan dilakukan terus oleh pegawai pemerintah, 

meskipun menurut pengamatan saya, upacara semacam itu tidak pernah dilakukan 

dengan khidmat, para peserta upacara kepanasan dan kehujanan, pidato para penguasa 

tidak terdengar oleh peserta upacara. Untuk mereka yang suka bekerja, upacara semacam 

ini hanya membuang-buang waktu belaka. Tapi bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, 

upacara ini memang lumayan untuk mengisi kewajiban dalam dinas. 

Upacara dengan menaikkan bendera dan menghormatinya yang dilakukan 

belakangan ini sudah agak berubah dari pada bentuk aselinya pada zaman Jepang. Pada 

zaman Jepang, ketika upacara diselenggarakan tidak tersedia kursi. Semua guru di depan 

peserta upacara berdiri tegak berhadapan dengan muridnya, dan melakukan perbuatan 

apa saja bersama dengan yang dilakukan oleh muridnya (misalnya perintah seikirei! 

untuk menghormat Tenno Heika di Tokyo, menghadap ke timur laut). Pada zaman saya 

jadi karyawan kroco Pemkot Surabaya, di belakang Walikotamadya disediakan tenda dan 

kursi, dan para orang berpangkat seperti kepala dinas dan bagian tampak duduk di situ 



dengan wajah berseri-seri. Jadi, zaman Jepang saya melakukan upacara di lapangan situ 

sebagai murid sekolah, berdiri di tengah lapangan menghadap tiang bendera dan para 

guru, pada zaman Indonesia sudah merdeka 40 tahun, saya melakukan upacara di 

lapangan itu juga sebagai karyawan kroco Pemkot, berdiri di tengah lapangan menghadap 

tiang bendera dan para petinggi karyawan Pemkot. Seorang makhluk Surabaya yang 

setia! 

Dalam kesaksian saya sebagai peserta upacara selama 40 tahun lebih itu 

seringkali terjadi pemberian hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Saya tidak pernah 

berperan sebagai orang yang mendapat hadiah demikian. Begitu banyak Walikota 

Surabaya semasa saya menjadi karyawannya, hanya Brigjen R. Soekotjo (menjabat 15 

November 1965 – 23 Januari 1974) yang kenal saya, baik sebagai karyawannya maupun 

kemampuan saya di bidang penulisan. Sebagai pegawai negeri saya setia ikut upacara, 

senam kesegaran jasmani, datang paling awal di kantor (buka pintu kantor). 

Pemandangan di sekitar lapangan upacara banyak berubah-ubah. Pada zaman 

Jepang ketika orang dari Negeri Sakura itu menduduki Kota Surabaya, sekitar lapangan 

rumput yang hijau itu sekeliling pinggirnya ditumbuhi semacam bunga bungur. Apabila 

sedang musim berbunga, bulan Oktober-November, seluruh tumbuhan berbunga 

serentak, dahan dan rantingnya penuh dengan bunga berwarna putih. Tanpa daun. Seperti 

indahnya musim bunga sakura di Jepang dipindah ke Surabaya layaknya. Pohon bunga 

semacam itu juga terdapat di sepanjang Ketabang Boulevard (sekarang Jalan Jagung 

Suprapto). Pada masa saya jadi karyawan Pemerintaoh Kota Surabaya, pohon-pohon 

bunga seperti itu sudah tidak kelihatan lagi. Bahkan hampir seluruh kota tidak terdapat 

lagi pohon bunga “sakura” itu. Sisa yang ada tinggal sebatang di Jalan Kayun. Ada 

ditanam juga di sepanjang jalan menuju Lapangan Terbang Juanda. Tetapi sebegitu jauh 

pohon-pohon itu tidak pernah berbunga begitu semarak penuh dengan bunga dan tanpa 

daun seperti yang terjadi di sekitar lapangan muka Kantor Shi pada zaman Jepang dulu. 

Pada musim bunga yang sama, Jalan Ambengan sebelah barat ditumbuhi bunga 

flamboyan yang memberikan warna merah menyala. Begitu pula sepanjang Jalan Van 

Sandict. Alam Surabaya kaya dengan warna bunga. Di Genteng Kali tepian sungai, bunga 

bungur berwarna ungu juga berbunga serentak. 



Berkat berhasilnya semangat menghutankan kota, Kota Surabaya penuh dengan 

pohon sono. Di sana sono, di sini sono, di mana-mana sono. Pada zaman Jepang, 

peninggalan zaman Belanda masih sangat kentara, pohon-pohon yang tumbuh di tepi 

jalan di Kota Surabaya punya keistimewaan sendiri-sendiri. Misalnya ada jalan yang 

tepinya ditanami pohon asam saja, seperti Van Strippiaan Leuseusstraat, Slametstraat, 

Sedepmalemweg,. Djimertoweg. Ada yang tepinya ditanami pohon tanjung seperti 

Kempesstraat (Jalan Prambanan), Pregolan Boender. Yang ditanami pohon cemara 

seperti Ondomohenweg (Walikota Mustajab), Speelmanstraat (Jalan Supratman). Ada 

yang ditanami sawo kecik, seperti Kembodjaweg. Yang ditanami pohon kenari HBS-

straat dan Wijkerbachstraat (Jalan Sawentar). Hal semacam itu hampir tidak terlihat lagi 

di Kota Surabaya setelah empat puluh tahun merdeka. Usaha masih terlihat, misalnya 

Jalan Ambengan di depan Kristus Raja dipertahankan tanaman pohon palem. Dan di 

Jalan Yos Sudarso (Dijkermanstraat) saya lihat diusahakan penanaman pohon tanjung di 

sepanjang tepi jalan, sayang kurang terpelihara. 

Pada zaman Jepang, Kota Surabaya yang baru ditinggalkan Belanda dengan 

pemerintah Gemeente-nya, masih kaya akan lapangan rumput. Entah itu berupa stadion, 

veld, tanah lapang, taman, plansoen, park atau plein. Di sekitar Derxstraat (Jalan 

Pacarkeling) saja ada lapangan sepak bola dan pekarangan kosong cukup banyak 

jumlahnya. Tempat yang sekarang berdiri Rumah Sakit Siti Aisyah, dulu merupakan 

taman kosong ditumbuhi pohon asem landa yang lebat. Sedangkan di antara Jalan 

Sawentar, Candisari dan Candipura, di situ juga berupa lapangan rumput yang cukup 

luas, dapat dipergunakan untuk main bola tangan, kasti atau volley. 

Di Wijkerbachstraat (Jalan Sawentar) gereja dan sekolah Thamrin belum 

dibangun, dan berupa tanah lapang yang tembus lapangan sepak bola Derxstraat. Begitu 

pula seberang jalan di depannya. Di Rijsstraat (Jalan Penataran) gedung TK dan Mess 

PJKA juga belum ada, masih merupakan taman yang rindang dengan pohon hujannya. 

Anak-anak bisa bermain dan memilih taman mana yang dihendaki. Sedang antara Van 

Sandict dan Wijermanstraat (Jalan Tapaksiring), dulu ada pos polisinya, di belakang pos 

ini masih berwujud tegal milik SS (PJKA). 

Bukan di daerah sekitar Pacarkeling saja banyak tanah lapang. Juga di daerah 

Darmo, Pasarturi, Kapasan dan lain-lain, masih banyak tempat dibiarkan kosong tidak 



dipergunakan. Agaknya disengaja untuk napas kota dari jejalan bangunan-bangunan 

beton di kota. 

Stadion Tambaksari dan tanah lapang di depan Kantor Shi (Balaikota) merupakan 

tempat pusat kegiatan berolah raga atau pengerahan massa. Selain sepak bola, upacara 

besar, pameran senam, lomba memadamkan kebakaran yang pesertanya para tonarigumi 

(= Rukun Tetangga atau RT/RW), latihan perang-perangan, kedua tempat itu pada malam 

hari juga menjadi pusat keramaian hiburan yang diselenggarakan oleh Barisan 

Propaganda (bahasa Jepangnya Sendenbu). Misalnya memutar film, bermain sandiwara 

dan keramaian lainnya. Film propaganda yang sering diputar di tanah lapang seperti itu 

antara lain lakon Si Amat Mata-mata (film kartun), Jatuh Berkait (propaganda menabung 

dengan Miss Soerip Mata Roda sebagai pemain utamanya. Miss Soerip memang terkenal 

sebagai penyanyi keroncong, matanya lebar dan ketika menyanyi bulat matanya diputar-

putar melirik ke sana kemari seirama dengan lagunya. Maka namanya terkenal sebagai 

Miss Soerip Mata Roda), PETA, Barisan Pembela Tanahair (film ini merupakan film 

dokumen yang mempertontonkan para pemuda Indonesia yang mengenakan baju 

seragam tentara, dilatih dan dipersenjatai dengan senapan dan pedang, siap membela 

tanah air Indonesia).  Beberapa kali saya menonton film-film propaganda seperti itu, 

sehingga anak-anak hafal musiknya, ceritanya bahkan dialognya. Memang film seperti itu 

terus menerus diputar di tanah-tanah lapang secara gratis. 

Stadion Tambaksari juga dipergunakan sebagai tempat pertandingan sepak bola. 

Klab Persibaya sudah berdiri, tapi Persibaya pakai huruf i, bukan Persebaya. Penjaga 

gawang Persibaya yang terkenal Moheng dan Paskoa. Selain Persibaya, ada juga 

perserikatan atau klab sepak bola dari kantor-kantor instansi, misalnya kesebelasan dari 

Kantor Shi, Kantor Syu, Kantor Denki (kependekan dari Jawa Denki Jigosya, yaitu 

Jawatan Listrik atau zaman Belandanya dulu ANIEM), kesebelasan Rikuyu (singkatan 

dari Tobu Rikuyu Shokyoku atau Jawatan Kereta Api wilayah timur). Dari Denki 

terkenal gelandang tengahnya bernama Manuputi. Sedangkan pemain yang terkenal dari 

Kantor Shi namanya Maryono. Maryono ini kemudian saya dengar gugur di Van Sandict 

ketika terjadi bentrok senjata dengan pasukan Inggris bulan November 1945. 

Pada tahun 2604 Showa (angka tahun itulah yang berlaku di Indonesia waktu itu) 

atau 1944 Masehi, Stadion Tambaksari diubah bentuknya. Yaitu Stadion A dan B 



(sekarang  lapangan Karanggayam Persebaya) digabung menjadi satu. Tribune yang 

terdiri dari kerangka besi dan atap seng yang semula berada di sebelah barat lapangan A, 

yaitu di depan pintu masuk dari Tambaksarieweg, dipindah ke sebelah utara, penonton 

menghadap ke selatan di tribune ini. Letak tribune baru agak ke timur. Juga bentuk 

lapangan sepak bola diubah, gawang berada di timur dan barat. Waktu peresmian 

penggunaannya diselenggarakan pertandingan besar antara Persibaya (Surabaya), Persis 

(Solo) dengan penjaga gawangnya yang terkenal Maladi, dan kesebelasan dari Jakarta. 

Dengan lapangan yang luas karena digabung itu, Stadion Tambaksari pernah 

berperan penting bagi rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik 

Indonesia. Yaitu terjadi pada tanggal 21 September 1945. Tatkala itu rakyat Surabaya 

merasa perlu menggalang persatuan, mencari kekuatan dengan diproklamasikannya 

kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kalau di Jakarta rapat raksasa 

diselenggarakan di Ikada pada tanggal 19 September 1945 berlangsung dengan tenang, 

pidato-pidato tidak dicetuskan dengan gegap gempita karena ditekan oleh penjagaan 

pasukan Jepang (yang sudah takluk) atas perintah pasukan Serikat (Inggris), maka di 

Stadion Tambaksari rapat raksasa tidak dapat dikendalikan lagi oleh tentara Jepang. 

Pidato-pidato meletus dan disambut dengan gegap gempita. Kibaran bendera Merah Putih 

melambai dan berkibar di seluruh lapangan. Teriakan “Merdeka!” bergema bertalu-talu. 

Penjagaan pasukan Jepang yang menghunus sangkur tidak memberi arti apa-apa, mereka 

segera ditarik sebelum pengunjung rapat meledak semangatnya. Di lapangan gabungan 

itulah timbul prakarsa awal untuk merebut kekuasaan, merebut senjata yang masih 

dikuasai oleh Balatentara Dai Nippon. Sebagai bangsa yang merdeka tidak sepantasnya 

kita dijaga oleh tentara asing (Jepang) yang membawa senjata. Maka sejak itu terjadilah 

perebutan senjata, dilakukan oleh rakyat Surabaya terhadap tentara Jepang. Dari 

Surabaya bangsa Indonesia merdeka pertama kalinya memiliki senjata dan yang 

dipergunakan untuk membela negara. 

Yang punya lelakon agak unik adalah tribune berkerangka besi dan atap seng itu. 

Pada tahun 1950-an, ketika stadion dipecah kembali menjadi dua seperti bermula, yaitu 

menjadi Stadion A dan Stadion B, tribune itu diusung dan ditempatkan kembali ke tempat 

asalnya, yaitu di bagian barat lapangan Stadion A. Tahun 1969 ketika stadion dibangun 

untuk persiapan penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) VII,  tribune itu 



dibongkar dan diangkatpindahkan ke lapangan sepak bola sebelah selatan Pekan Raya 

Surabaya, yaitu yang kemudian menjadi Taman Remaja Surabaya. Tribune ditaruh di 

sebelah utara, sedang lapangan bolanya menjadi milik Persebaya (sudah pakai huruf e), 

gawangnya di barat dan timur. 

Pada tahun 1973, ketika Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya 

(begitu cara menyebutkan pemerintahan kota waktu itu, dan untuk Kotamadya Surabaya 

sering disingkat KMS) mengadakan kontrak dengan pihak asing untuk mendirikan 

“amousement centre”, maka lapangan Persebaya ini dibangun menjadi “taman hiburan”, 

meskipun di sebelahnya sudah ada Taman Hiburan Rakyat yang tiap malam dikunjungi 

oleh rakyat Surabaya yang ingin berhibur melihat Srimulat, wayang orang, ludruk,  

panggung terbuka, dan lain-lain. Amousment centre ini kemudian diberi nama Taman 

Remaja Surabaya. Dengan berdirinya Taman Remaja Surabaya, maka lapangan sepak 

bola Persebaya dipindahkan ke Stadion B Tambaksari. Tribune berkerangka besi atap 

seng di Taman Remaja Surabaya kembali dibongkar dan dipindahkan ke lapangan 

Persebaya yang baru. Ini berarti tribune tadi diusung kembali ke Tambaksari, ditaruh di 

lapangan Persebaya Karanggayam. Letaknya tidak seberapa jauh dari tempatnya pada 

tahun 2604. Kalau dulu ditaruh di utara lapangan penontonnya menghadap ke selatan, 

sekarang tepatnya di depannya yang dulu, tetapi di sebelah barat lapangan dan 

penontonnya menghadap ke timur. 

* 

Kata “antri” atau “antre” saya dengar pertama kalinya pada zaman Jepang. Kata 

itu untuk memberi istilah pada orang yang berjejer-jejer dari muka ke belakang untuk 

menunggu giliran dilayani. Dan orang berbuat demikian saya lihat yang pertama kalinya 

juga pada permulaan zaman Jepang. Pada zaman sebelumnya (zaman Belanda), saya 

tidak pernah melihat orang berjejer begitu untuk bergiliran mendapat pelayanan. 

Kalaupun sekelompok orang ingin mendapatkan sesuatu dari sumber yang sama, ya 

berebutan, tidak harus menunggu giliran. Misalnya untuk membeli karcis. Beli karcis apa 

saja dahulu tidak pernah sampai pembelinya antri panjang. Tetapi di zaman Jepang, 

ketika kendaraan umum antarkota tinggal kereta api, maka untuk naik kereta api 

orangnya berjejalan, membeli karcisnya harus berjejer di depan loket penjualan karcis, 

bergiliran satu-satu dilayani oleh penjaga loket. Maka “pemandangan” seperti itu diberi 



istilah “antri”. Meskipun pada zaman Belanda ketika di sekolah saya juga berjejer di 

depan kelas dari depan ke belakang, dan Bu Guru memeriksa kebersihan kuku murid-

muridnya yang satu per satu masuk ke kelas, tidak pernah saya mendengar bahwa barisan 

seperti itu namanya “antri”. Namanya ya berbaris, begitu saja. 

Begitu pula di rumah sakit. Ketika itu beberapa anak sekolah yang sakit, pada jam 

pelajaran istirahat pertama dikirim ke Rumah Sakit Simpang (sekarang jadi Plasa 

Surabaya) untuk mendapatkan pengobatan cuma-cuma. Pengobatan untuk murid-murid 

sekolah tidak bayar, hanya datangnya ke rumah sakit namanya dicatat dalam buku 

pengantar yang sudah jadi langganan antara sekolah dan Rumah Sakit Simpang tersebut. 

Untuk dilayani pengobatannya murid dipanggil satu per satu, sesuai dengan nama yang 

tercatat di buku pengantar tersebut. Pernah pada suatu waktu semua murid yang sakit, apa 

pun sakitnya (kebanyakan penyakit kulit, terluka, kudis atau patek), yang datang berobat 

ke rumah sakit tadi diberi pil kinine cuma-cuma (warnanya biru, rasanya manis, tapi 

harus segera ditelan, kalau tidak, habis manisnya inti pil itu rasanya sangat pahit). 

Pemberantasan demam malaria sedang digalakkan. Tetapi karena jururawat yang 

membagi pil hanya seorang, sedangkan murid-murid sekolah yang harus mendapatkan pil 

cukup banyak, maka mereka harus berjajar-jajar muka ke belakang untuk giliran 

menerima pil satu per satu, yang muka paling dulu, berikut yang belakangnya. Ini 

istilahnya “antri”. Ya waktu itulah (zaman Jepang) saya terkesan betul bahwa ada istilah 

baru “antri” tadi. 

Semenjak zaman Jepang, pemandangan orang berjajar-jajar menunggu pelayanan 

demikian kian sering terjadi. Dan istilah “antri” juga sering digunakan atau disebutkan 

orang. Apa-apa diantri. Beras dan bahan makanan tidak gampang lagi diperoleh di pasar. 

Pemerintah mengadakan pusat penjualan beras di beberapa toko saja. Untuk 

memperolehnya orang tidak bebas membeli sekehendak hatinya, tetapi hanya dalam 

jumlah terbatas, agar beras itu terbagi rata. Maka orang harus antri untuk memperoleh 

bahan makanan pokok yang saat itu sulit diperoleh itu. Istilah “antri” jadi populer, yang 

bermakna bahan kebutuhan orang tidak mencukupi, orang mendapatkannya harus dengan 

berebutan dengan cara “antri”. Jadi rerasan, bahwa datangnya Balatentara Dai Nippon 

bersama istilah “antri”, artinya susutnya bahan keperluan orang sehingga tidak 

mencukupi dibagi banyaknya orang. Suatu tangkapan “sengsara” hidup di zaman Jepang.. 



Jumlah toko yang menjual beras di Pasar Pacarkeling hanya dua tempat. Tiap kali 

ada beras datang, segeralah berita itu didengar oleh anak-anak kampung sekitarnya. 

Termasuk saya. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing, serta kembali ke toko 

itu membawa uang dan tempat. Belum lalgi toko dibuka, anak-anak sudah antri di tepi 

toko. Suasana seperti itu kadang-kadang memerlukan kerajinan untuk memperoleh kabar 

berita. Begitu terlihat beras diturunkian dari kendaraan, begitu pula anak-anak dengan 

panci di tangan berkerumun. Tapi pemilik toko kadang-kadang tidak punya waktu untuk 

menjual berasnya siang hari itu. Atau mungkin memang ada instruksi bahwa penjualan 

beras dimulai esok harinya. Maka antrian panjang siang itu tidak mendapatkan apa-apa. 

Bubar. Namun akibat selanjutnya, pagi-pagi sekali, kata anak-anak “bersama dengan 

berangkatnya orang jual sayur ke pasar”, anak-anak sudah berangkat pula antri beras di 

toko yang pagi itu bakal menjual beras. 

Kebutuhan akan beras yang bisa diperoleh dengan jalan antri demikian, kian hari 

kian mencekam perhatian penduduk Surabaya. Kepekaan memperoleh berita tentang 

adanya beras diturunkan dari truk pada sebuah toko, kian dipertajam. Anak-anak antri 

beras jadi kebiasaan. Bukan saja anak-anak kampung Pacarkeling antri beras di toko 

daerah Pacarkeling, tapi mereka nglurug (memasuki daerah lain) sampai di Jedong, 

Tambaksari, bahkan Ngaglik. Ada beras diturunkan truk di Tambaksari, akan dibagi esok 

harinya, pagi-pagi benar anak-anak dari Pacarkeling, Bogen, Gresikan, Ploso dan Ngaglik 

sudah ramai-ramai antri di depan toko. Yang paling pagi datang, mendapat tempat paling 

depan, dipastikan dapat membeli beras. 

Cara berjualan beras seperti itu tentu saja tidak adil. Mereka yang punya tanaga 

antri lebih banyak, ya akan memperoleh beras lebih banyak pula. Pada hal maksud 

dibatasinya penjualan beras sampai diantri demikian tujuannya untuk menyamaratakan 

perolehan beras bagi penduduk. Maka segeralah diadakan peraturan baru. 

Pada waktu itu lagu “Oh, Nasib Tulungagung” sedang populer. Lagu kroncong 

yang mengisahkan terjadinya banjir besar di Tulungagung, alun-alun menjadi kedung, 

terjadi tahun 2602. Lagu tadi diciptakan berhubung dengan kejadian di Tulungagung, 

yaitu banjir besar sebelum Jepang datang (Jepang datang di Indonesia Maret 1942), sebab 

bunyi syair lagu tadi semula tahunnya 1942, tapi kemudian setelah tahun yang menjadi 

tengara berubah tahun Jepang (Showa), maka bunyi syair lagu Oh, Nasib Tulungagung 



tadi berubah 2602. Oleh anak-anak bait pertama lagu itu diubah menjadi, “Oh, Nasib 

Surabaya, esuk-esuk antri beras!” 

Sistem pembagian bahan makanan diperbaiki dengan menggunakan pethok atau 

kartu yang diperoleh dari Wijkhoofd atau Kumico istilah barunya. Zaman sekarang 

istilahnya “lurah”, yaitu pemerintah administrasi resmi tingkat terendah di kota ini. Tiap 

keluarga mendapat kartu. Dalam kartu tadi disebutkan jumlah keluarganya. Mereka yang 

mau membeli beras, harus membawa kartu keluarga tadi untuk diorek-orek oleh penjual 

beras atau bahan makanan lainnya, sehingga kalau bahan sudah diambil, orang tidak 

dapat mengambil bahan makanan yang dibagikan itu lagi dengan menggunakan kartu 

yang sudah dicoret. 

Dengan demikian orang tidak khawatir lagi kehabisan bagian bahan makanan 

yang dibagikan lewat toko-toko tertentu. Diharapkan tidak terjadi antri lagi. Namun, 

karena bahan makanan memang sulit diperoleh, maka tiap kali ada penjualan bahan 

makanan, orang juga tetap berduyun-duyun mendatangi toko yang melayani penjualan 

itu. Memang lebih merata, baik orang mampu maupun miskin, sama-sama mendapat catu 

beras dan bahan makanan lainnya yang dibagikan oleh pemerintah. Kalau pada waktu 

antri-antrian liar dulu keluarga tempat saya tinggal tidak pernah ikut beli beras. Saya pun 

tidak diperkenankan untuk antri. Dengan sistem pethok ini saya bisa juga disuruh untuk 

membeli beras ke toko. Keluargaku dapat bagian. 

Sekalipun pembagian bahan makanan telah diatur melalui Kumico, tapi tidak 

berarti urusan makanan selesai. Menurut catu pembagian itu per jiwa per hari kami hanya 

meperoleh beras 300 gram. Itu jatah pembagian beras yang tetap dari pemerintah. Tentu 

saja tidak kenyang. Itupun datangnya pembagian beras tidak ajeg. Sering  tertunda, atau 

kalau mengambilnya terlambat kehabisan. Maka tidak heran kalau banyak keluarga 

berusaha memperoleh beras sebanyak mungkin, mengumpulkannya untuk persediaan 

kalau jatah beras tidak datang. Dan orang selalu menggunakan kesempatan tiap kali ada 

beras yang dijual. Orang berusaha mengumpulkan beras sebanyak-banyaknya, tidak 

peduli diperoleh dari mana dan dengan cara bagaimana. Seperti di tempat tinggalku, 

induk semangku bekerja di Kantor Kabupaten di Gentengkali, terhitung pejabat penting, 

tiap kali mendapat beras berkualitas baik dari kantor. Selain itu ada juga yang mondok, 

seorang jejaka bekerja pada Bagian Sosial Kantor Syu (Residen), kantornya di gedung 



Gubernuran  yang memangku Tugu Pahlawan sekarang (yang di atasnya ada bangunan 

lonceng yang khas). Pemuda ini sering dinas ke luar kota, ke Pacet, Mojokerto, dan kalau 

pulang juga membawa beras atau hasil bumi lainnya. Sehingga beras di rumah bertimbun. 

Sayang beras juga tidak bisa disimpan terlalu lama. Sering kali kalau terlalu lama 

disimpan keluar kutunya. Binatang kecil-kecil hitam ini cepat sekali berkembang biak, 

sehingga timbunan beras dikerumuni binatang seperti ini. Atau thothoren. Pada zaman itu 

zaman paling subur untuk kehidupan binatang jenis kutu. Kutu beras, kutu busuk, 

kepinding, kutu rambut, bekicot, terdapat merajalela di mana-mana. 

Selain beras, kemudian dibagikan juga lewat toko-toko tertentu bahan makanan 

subalan seperti ikan klothok, yang ditempatkan dalam kendhil keramik, gula pasir, 

mutiara dari kanji, kedelai, jagung. Sayang tidak sesuai dengan bahan makanan yang 

dibutuhkan orang. Karena persediaan gula pasir berlimpah-limpah, maka gula pasir 

diobral dikeluarkan dari gudang dan diberikan kepada penduduk melalui kartu jatah. 

Karena gula diproduksi begitu rupa oleh pemerintah Belanda, maka Indonesia menjadi 

penghasil gula paling besar nomer dua di dunia setelah Kuba. Menjelang masuknya 

Balatentara Dai Nippon ke Jawa, produksi gula betul-betul berlimpah. Di sepanjang jalan 

Surabaya-Sidoarjo saja ada empat atau lima pabrik gula. Karena produksi gula berlimpah, 

maka untuk mengurangi banyaknya gula yang beredar di dunia, pemerintah Belanda 

dengan sengaja membuang berkarung-karung gula ke laut. Dengan dibuangnya gula ke 

laut, maka harga gula di pasaran dunia tetap mahal, sedang pabrik gula di Tanah Jawa 

tetap giling, dan petani tebu juga tidak ada yang tebunya tidak laku. Semua pkroduksi 

gula berjalan terus. 

Ketika Jepang menduduki Pulau Jawa, gudang-gudang di pelabuhan masih penuh 

dengan gula pasir, dan bahan-bahan dagangan yang siap diekspor oleh Belanda. 

Juga kedelai dibagikan kepada penduduk sebagai bahan makanan subalan 

pengganti beras yang kurang mencukupi. Tapi karena tiap rumah tangga kebutuhan 

kedelai tidak banyak, maka persediaan kedelai jadi berlimpah juga. Banyak yang menjual 

kedelainya. 

Karena di masyarakat berlimpah gula dan kedelai yang berasal dari pembagian, 

maka banyak orang memadukan kedua jenis bahan makanan itu menjadi makanan yang 



bisa dijual. Dan terciptalah ampyang kedelai. Di pasar, di kampung, di sekolah, orang 

berlalu-lalang menjajakan ampyang kedelai. 

Selain ampyang kedelai, berhubung dengan berlimpahnya pembagian gula, 

muncul juga penjual buah manisan, yaitu buah kedondong, mempelam, salak, dikupas 

dan direbus dengan air gula. Ada yang buahnya disunduk seperti sate, ada yang 

ditempatkan di stoples. Khusus penjual buah manisan adalah orang Cina, makanannya 

ditaruh pada rombong gerobak roda empat (roda sepeda) yang didorong penjualnya. Saya 

ingat itu, karena tiap kali saya lihat lewat depan rumah saya di Van Strippiaan 

Leuseusstraat. Tentunya tidak dia seorang. Sebab saya pernah lihat juga melintas di 

depan sekolahku. Saya tidak pernah mendengar bagaimana penjual menawarkan buah 

manisan yang dijualnya. Saya ingat penjual buah manisan ada karena saya melihatnya, 

tapi saya tidak pernah dengar caranya menawarkan. Dan saya pun tidak pernah membeli. 

Pada perasaan saya, cara menjual buah manisan itu sangat mewah, sangat lux. Zaman itu 

sepeda saja banyak menggunakan ban mati, terhitung sepeda yang saya gunakan untuk 

belajar mengendarainya. Orang Cina itu kok menjual buah manisan saja gerobak 

dorongnya pakai roda sepeda sampai empat. Cara yang begitu mewah hanya orang Cina 

yang bisa menjalani, karena mereka memang mampu (kaya), sedang penduduk aseli 

menderita pemiskinan. Saya tidak membeli karena harganya pasti mahal. Apa ada yang 

membeli? Saya tidak tahu. Tapi nyatanya mereka bisa bertahan sampai saya melihatnya 

terus-menerus. Dan pada perasaan saya, timbulnya orang Cina tadi menjual buah 

manisan, karena membeludaknya pembagian gula pasir kepada penduduk. 

Perdagangan beras secara bebas memang tidak dilarang. Tetapi pengangkutan 

beras dari daerah satu ke daerah lain, dibatasi. Alat pengangkut beras besar-besaran 

hanyalah menggunakan truk, keretaapi dan pedati. Tetapi pengangkutan beras seperti itu 

hanya dapat dilakukan kalau ada surat izin khusus. Dan izin khusus hampir tidak pernah 

diberikan kepada para pedagang swasta. Biasanya yang mengangkut beras hanyalah 

pihak militer. 

Orang yang punya saudara di desa, tempat memproduksi beras, biasanya ingin 

mengangkut beras dari desa ke kota, karena di kota beras begitu sulit didapatkan. Tapi 

mereka tidak bisa mengangkutnya. Lalu dengan berbagai akal mereka mencoba 

menyelundupkan lewat berbagai angkutan umum. Lalu terkenallah kisah seorang 



perempuan mengandung naik keretaapi, ketika ditegur berapa bulan umur kandungannya 

dijawab sembilan kilo! Karena yang dikandung bukan bayi, melainkan beras! 

* 

Begitu Balatentara Dai Nippon menduduki Surabaya, segala kendaraan bermotor 

pun lenyap dari jalan-jalan umum. Mobil-mobil sedan yang lewat hanya mobil opsir 

tentara Jepang atau truk bercat hijau untuk maju perang. Ada juga kendaraan kantor, 

tetapi amat jarang. Itupun yang berhak memakai orang Jepang, karena yang menjabat 

kepala kantor para opsir Rikugun (Angkatan Darat Jepang), atau orang Jepang Sakura 

(bukan dari militer, orang sipil). Kami bisa menandai  apakah opsir Rikugun atau Sakura 

dari topinya, yang militer simbulnya bintang, yang Sakura simbulnya bunga sakura. 

Kendaraan umum seperti bus, atak, taksi, oplet, demo, amko (bentuknya seperti bemo 

roda tiga tahun 1960-an) yang sebelumnya berkeliaran simpang siur mencari penumpang 

di kota, satu pun tidak ada yang tampak lagi. Lenyap seperti ditelan bumi. 

Pada awal pendudukan Jepang masih dicoba beroperasinya bus kota. Entah ada 

berapa lijn. Salah satunya ada lijn Pasar Pacarkeling – Pasar Turi.  Di Pasar Pacarkeling 

diparkir di halaman pasar yang luas dan beraspal. Tempat itu kalau sore dan malam hari 

digunakan untuk berjualan sandang dan barang pecah belah, seperti pedagang kaki lima 

zaman sekarang. Siang hari tempat menjajakan barang-barang itu dipinggirkan, dan 

digunakan untuk tempat pemberhentian bus kota. Bus kota tadi di badannya bertuliskan 

huruf katakana (huruf Jepang) dan dijelaskan dengan huruf Latin (ABC). Huruf katakana 

itu jika dieja dengan huruf Latin atau diucapkan berbunyi BASU. Sedang huruf Latinnya 

BUS, ejaan bahasa Belanda. Anak-anak yang sudah pandai membaca huruf katakana 

menyebut bus kota ini  “basubus”, dua macam huruf dibaca berangkai. Tapi “basubus” 

ini tidak tahan lama. Mungkin karena terlalu mewah untuk kendaraan umum zaman itu, 

menghabiskan bensin banyak, sedang penumpangnya kurang. Belum lagi setengah tahun 

sudah dihapus. 

Kendaraan umum yang paling banyak adalah dokar. Dokar yang ditarik kuda 

masih banyak berkeliaran. Masih ada yang mengusahakan persewaan dokar. Saisnya 

pagi-pagi datang ke tempat persewaan dokar, dokar dibawa keliling kota mencari 

penumpang, sore harinya dibawa pulang ke tempatnya dan memberikan uang setoran. 

Pusat dokar seperti itu antara lain di Jalan Tambangbaya dekat Pacarkembang gang dua. 



Ada aturan aneh dikenakan pada kendaraan umum. Konon karena pertimbangan 

perikemanusiaan kuda penarik dokar pun perlu beristirahat, maka untuk Kota Surabaya, 

kendaraan dokar pada jam 12 sampai 1 siang waktu Tokyo tidak boleh dijalankan. Sais 

dan kudanya harus makan dan istirahat. Akibat peraturan ini orang-orang yang bepergian 

dan menggunakan jasa angkutan umum harus ingat-ingat jam berapa saat itu. Kalau 

bepergian pada jam saatnya harus istirahat, di kota tidak ada kendaraan umum lewat. 

Baik dokar, becak, bahkan juga gerobak pengangkut sampah yang ditarik oleh sapi 

benggala, tidak ada yang berkeliaran di jalan umum. Orang bepergian bisa kapiran. 

Bagaimana kalau dilanggar? Oh, kalau ketahuan oleh kenpeitai, polisi militer 

Jepang, yang banyak berkeliaran naik sepeda di kota, sais dokarnya bisa babak belur 

dihajar di tempat. Ganjaran hukuman tidak pernah ditunda, dihukum kontan di tempat. 

Ya, kenpeitai,selalu kelihatan bersepeda berptroli keliling kota. Biasanya 

berpasang dua orang, masing-masing naik sepeda. Mereka berpakaian seragam seperti 

jamaknya heitaisan (prajurit Jepang), yaitu baju lengan pendek warna hijau muda, celana 

hijau tua. Bedanya yang mencolok dari heitaisan, mereka (kenpeitai patroli) pakai 

serempang kain warna merah-putih-merah-putih, diselendangkan dari pundak ke dada 

dan punggung, ujungnya bersambung di pinggang. Warnanya sangat mencolok, dari 

kejauhan sudah terlihat. Ada yang hanya bersenjatakan sangkur saja, tapi ada pula yang 

menyangkutkan pedang samureinya di pinggul kiri, menurut pangkat masing-masing 

kroco atau perwira. Saya, atau orang kebanyakan penduduk Surabaya tidak tahu apa yang 

mereka awasi kok seringkali terlihat bersepeda di mana-mana. Tentunya mereka 

mengawasi tingkah laku para heitaisan yang banyak mengembara keliling kota. Apalagi 

di pusat kota seperti Tunjungan, banyak sekali heitaisan berkelompok berlalu-lalang. 

Kebanyakan menggunakan istirahat waktu luang untuk keliling kota cari hiburan. 

Termasuk makan-minum di restoran khusus yang pelengganannya heitaisan. Di sana 

selain tersedia minuman keras (nyatanya banyak heitaisan sehabis dari sana mabuk), juga 

peladennya perempuan-perempuan pribumi yang mengenakan sayak (rok) dan berdandan 

menor. Banyaknya heitaisan bergerombol di Tunjungan ini menjadi sasaran empuk bagi 

anak-anak penyemir sepatu. Dengan getol anak-anak ini menawarkan jasanya 

mengkilapkan sepatu para heitaisan, karena yang pakai sepatu hanya orang-orang Nippon 

itu. Penduduk Surabaya yang terlihat berjalan di Tunjungan hampir semua tidak 



bersepatu. Dan saya pernah heran, dari mana anak-anak penyemir sepatu ini dapat semir 

sepatu? Karena waktu itu tidak ada toko buka yang berjualan bahan seperti itu. Hampir 

tidak ada toko buka di Surabaya. Toko yang buka hanya berjualan bahan makanan, baik 

yang mentah (toko mracang) atau yang mateng (warung, restoran). 

Kenpeitai yang berpatroli, tentunya untuk menjaga ketertiban tingkah laku para 

heitaisan itu. Sesama militer, sesama orang Nippon. Kami sudah sering melihat, ada 

heitaisan dihajar oleh kenpeitai di jalan umum, dan heitaisan-nya tidak berani membalas. 

Tapi imbasnya penduduk pribumi pun ketakutan melihat kenpeitai berpatroli. Ketakutan 

karena tindakan kejamnya yang dilakukan hukuman kontan di tempat umum itu. Dan 

ternyata bukan hanya mengawasi tata-tertib para heitaisan, melainkan juga terhadap 

orang sipil. Misalnya memeriksa mobil yang dikendarai orang pribumi. Pasti ditanyakan 

surat izinnya dan lain-lain, mengapa orang pribumi bisa mengendarai mobil sedan. Yang 

punya mobil sedan hanya pemerintah Balatentara Dai Nippon. Tapi orang pribumi yang 

menjabat pekerjaan pemerintahan tinggi pun bisa juga dapat mobil dinas. Misalnya 

Kentjo (bupati), Fuku-Shitjokan (wakil walikota), atau Fuku-Syutjokan (wakil residen). 

Shitjokan (Walikota)-nya memang orang Jepang, Syutjokan (Residen)-nya memang 

orang Jepang, tapi wakilnya orang Indonesia. Sebagai contoh Fuku-Syutjokan 

Karesidenan Surabaya waktu itu adalah Sudirman. Fuku-Syutjokan karesidenan 

Bojonegoro R.M.T.A.Suryo, Fuku-Syutjokan Karesidenan Semarang Mr. 

R.M.T.A.Wongsonegoro. Tanah Jawa dalam pendudukan Balatentara Dai Nippon tidak 

dibagi menjadi gubernur-gubernur, melainkan dibagi menjadi daerah karesidenan-

karisedenan. Ada juga orang pribumi tidak berpangkat tinggi yang naik mobil asal 

mendapat izin tertulis dari penguasa mobil dinas. Ternyata kenpeitai patroli di jalan juga 

mengawasi ketertiban kendaraan umum sipil. Nyatanya kalau ada dokar umum atau 

becak pada jam 12-1 siang tidak beristirahat, tetap melayani penumpang berkendaraan, 

kusir dokar maupun tukang becaknya mendapat hukuman langsung dari kenpeitai. Sudah 

sangat banyak saya melihatnya. 

Terlihat ada kenpeitai berpatroli di jalan, segera saja orang menghindar menjauhi. 

Seringkali tidak alasannya (karena membentak dengan bahasa Jepang), orang pribumi 

tiba-tiba saja kena bentak, bahkan kena pukul. Kenpeitai terkenal kejamnya. Penduduk 

takut. 



Nasib lagi sial bagi para sais kalau pada jam 12 siang bertemu dengan haitaisan 

(serdadu Jepang) yang juga banyak berkeliaran di kota, Haitaisan seperti itu tidak tahu 

peraturan di Kota Surabaya. Mau naik dokar, saisnya tidak mau. Bertengkar. Akibatnya si 

sais babak belur dihajar di tempat. Tapi kalau menuruti kehendak heitaisan , si sais takut 

kepergokan kenpeitai. Saya pernah menyaksikan pertengkaran antara sais dokar dengan 

dua orang heitaisan di perempatan Derxstraat-Van Strippiaan Leuseusstraat (Pacarkeling-

Kalasan). Waktu itu saya sedang memanjat pohon asem landa (buah asam yang 

dagingnya putih, enak dimakan) yang tumbuh di sudut barat-utara perempatan itu 

(sekarang bangunan Rumah Sakit Siti Aisah). Si sais dokar tetap tidak mau melayani 

heitaisan, meskipun sudah ditampari oleh dua orang heitaisan tersebut. Akhirnya, karena 

sais tetap tidak mau, heitaisan tadi geloyor pergi. Yang menyaksikan bukan hanya saya, 

ada beberapa orang lagi sais gerobak sampah dan tukang becak yang juga beristirahat. 

Namun tidak ada yang berani menolong maupun membela si sais yang sial itu. Siapa 

berani sama orang Nippon? 

Becak sudah ada sejak akhir pemerintahan Belanda. Tetapi jumlahnya tideak 

cepat berkembang. Hanya beberapa puluh buah di sekitar kota. Mungkin karena jalan-

jalan di Surabaya tidak mulus lagi seperti zaman Belanda, besi untuk pembuatan becak 

sulit diperoleh, dan ban pompa tidak dijual bebas di toko. Sepeda saja banyak pakai ban 

mati, ban karet wungkul yang tidak usah dipompa. Tentu saja jari-jari roda cepat rontok. 

Juga terhadap pengemudi becak, gerobak sapi, gerobak sampah yang ditarik oleh 

sapi benggala milik Kantor Shi, dikenakan peraturan beristirahat jam 12-1 siang. 

Pada zaman Belanda, pemerintah Gemeente Surabaya punya armada gerobak 

sampah yang ditarik oleh sapi benggala. Warna gerobak biru laut mendekati kelabu, 

rodanya dua pakai ban mobil. Yang digunakan untuk menarik sapi benggala yang 

punuknya besar. Pekerjanya dua orang, satu sais, satu pengambil sampah, mereka 

bergantian. Pada zaman Belanda, pakaian dinas mereka juga abu-abu, pakai tutup kepala 

caping (anyaman bambu mengerucut seperti gunung yang landai) di cat merah di atas, 

putih di lingkaran bawah, bertuliskan Gemeente Soerabaia. Gerobak-gerobak sampah ini 

sudah punya tugas berkeliling memunguti sampah di jalan-jalan besar rumah loji, atau 

Kampung Landa. Penghuni rumah yang dilewati gerobak sampah sama sekali tidak 

dipungut biaya. Hanya diharap menyiapkan keranjang tempat buangan sampah di depan 



rumah. Tempat kandang gerobak sampah ini di Jojoran. Banyak sekali di sana kalau 

sudah pulang dari tugas.  Keberadaan gerobak sampah bekerja seperti itu berlanjut 

sampai zaman Jepang. Dan saya tahu cara bekerja ini karena rumah saya, terhitung 

Kampung Landa waktu itu, dapat penjadwalan dilewati gerobak sampah biru kelabu itu. 

* 

KENDARAAN UMUM yang ramai penumpangnya dan tetap lancar jalannya 

adalah trem listrik. Trem listrik adalah kendaraan yang dijalankan dengan aliran listrik, 

berjalan di atas rel besi seperti halnya keretaapi. Di Surabaya waktu itu angkutan trem 

listrik berjalan tanpa rangkaian panjang. Satu gerbong berjalan sendiri saja. Kadang-

kadang memang dirangkai dengan sebuah gerbong lain yang tanpa mesin, tapi paling 

banyak ya cuma satu gerbong saja rangkaiannya. Dan trem listrik yang ditambah 

dirangkai satu gerbong lagi itu, hanya dilakukan ketika jam-jam penumpang sedang 

banyak yang membutuhkan, dan pada jalur rel trem yang paling panjang, yaitu jurusan 

Wonokromo – Tanjungperak. 

Jalur trem ada tiga. Jalur satu (lijn I) dari Wonokromo (pangkalannya di sebelah 

selatan Kebun Binatang) lewat Darmo Boulevard (Jalan Raya Darmo), Palmenlaan 

(Panglima Sudirman), Simpangweg (Gubernur Suryo), Tunjungan, Gemblongan, Pasar 

Besar, Regentstraat (pernah disebut Jalan Alun-alun, sekarang disebut Jalan Pahlawan), 

Sociëteitstraat (pernah disebut Jalan Niaga, sekarang Jalan Veteran), Herenstraat 

(Rajawali), Tanjungperak, berhenti di paling akhir jalan kembar itu. Jalur dua (lijn II) dari 

Gubeng-Jembatan Merah. Berpangkalan di Celebesstraat (pertiga Jalan Sulawesi-Gubeng 

Raya), menyusuri Gubeng Boulevard, Sumatrastraat, Simpangweg, (bergabung dengan 

lijn I di Simpangweg-Palmenlaan), terus berimpit dengan lijn I sampai Jembatan Merah. 

Jalur tiga (lijn III) dari Stasiun Gubeng  ke Sawahan. Pangkalannya dari depan Stasiun 

Gubeng, melalui Simpangweg, berimpit deengan lijn I dan II, belok ke Embong Malang, 

princeslaan (Jalan Tidar), terus ke Sawahan. 

 Penumpang trem Di situ anak-anak sering ikut tetapi tidak bayar. Kondekturnya 

diajak main kucing-kucingan. Sekalipun begitu, ketika diumumkan untuk menghormat 

hari raya Idul Fitri penumpang trem gratis, orang berbondong-bondong menggunakan 

alat angkutan itu. Acara bepergian ada saja. Mereka berjejalan naik trem listrik. Banyak 

yang menggunakan kesempatan naik Cuma-Cuma itu untuk pergi ke kebun binatang. 



Namun setelah sampai di Wonokromo, mereka tidak turun. Tetap bergandolan pada trem 

listrik. Kendaraan pergi ke selatan, mereka ikut ke selatan. Trem ditarik kembali ke utara, 

mereka ikut berdesakan menumpang  ke utara. Tiap trem selalu penuh sesak, bukan saja 

mereka tidak kebagian tempat duduk dan penumpang sambil berdiri, tapi bahkan jendela-

jendelanya didududuki penumpang. Mereka bersorak riuh rendah apabila trem 

berpapasan dari utara dan dari selatan. Penumpangnya saling meludahi penumpang trem 

yang lain. 

Namun masih ada pejabat yang berani pinjam mobil kantor. Terutama untuk 

keperluan jagong ke luar kota. Atau untuk mengangkut pengantin. Sebenarnya ini 

dilarang. Mobil dinas hanya untuk dinas. Jadi kalau sedang menumpang mobil bertemu 

dengan kenpeitai langsung saja penumpangnya bersembunyi pada lantai mobil, 

berdesakan. Termasuk pengantinnya. Dandanannya bisa lencu! Tapi itu mending, 

daripada ketahuan kenpeitai terus dihajar di tempat! Mobilnya disuruh kembali ke kantor 

dinasnya, penganten dan pengiringnya yang naik mobil dibiarkan terlantar di tengah 

jalan. Hal itu juga pernah saya lihat di Jalan Ambengan. Tidak tahu, tujuannya pengantin 

ke mana. Datangnya mobil dari timur (mestinya dari daerah kawasan rumahku), setelah 

para penumpang mobil diturunkan oleh kenpeitai, para penumpang mobil (pengatin dan 

pengiringnya) melanjutkan perjalanan jalan kaki menuju ke barat. 

Saya juga pernah ikut mobilnya Mas Suryo, mobil kantor. Kami pergi jagong ke 

Kecamatan Njaba Kota (dulu sebutannya begitu), yaitu mantennya Sontjo (camat) 

Wonotjolo. Kalau tidak salah dulu letaknya di Kampus IAIN sekarang, yaitu di luar kota 

sedikit ke selatan, di sebelah timur rel keretaapi. Mobil melaju ditumpangi oleh Mas 

Suryo, isterinya, dua puterinya yang masih kecil (belum sekolah) Ndrajeng Nil dan 

Ndrajeng Nuk, dan saya. Mobilnya Fiat, ya berdesakan. Saya ingat perjalanannya melalui 

Sumatrastraat, terus lurus ke Ngagel. Tetapi distop sebelum Bagong Gianyar, karena 

kawasan industri lanjutan jalan itu ditutup untuk umum. Kami kembali lewat 

Karimunjawa dan Sonokembang, terus Palmenlaan. Nah, di sini kami melihat ada patroli 

kenpeitai naik sepeda. Kami diperintahkan langsung oleh Mas Suryo agar sembunyi ke 

dasar mobil. Ternyata tidak hanya sekali itu kami harus bersembunyi begitu. Di jalan 

besar ke Wonokromo ini banyak kenpeitai berpatroli. (pengalaman ini pernah saya tulis 



di novelku Saksi Mata, Penerbit Buku Kompas 2001, yang pada tahun 2007 

mengantarkan saya mendapat Hadiah The S.E.A Write Awards dari Kerajaan Thailand). 

Saya berkesan benar perjalanan jagong manten ke Njaba Kota Wonocolo ini. 

Sebab di tempat keramaian diselenggarakan tayuban. Yaitu pentas tari. Penarinya ledhek 

atau bahasa Surabayanya tandhak (penari perempuan) beberapa orang (waktu itu empat 

orang), tiap babak lagu salah seorang penari membawa sampur (selendang untuk menari) 

diberikan kepada hadirin laki-laki, siapa pun laki-laki hadirin yang mendapat sampur 

(ketiban sampur) harus mau menari bersama tandhak pemberi sampur. Si lelaki terpilih 

boleh memesan lagunya apa. Tapi tidak gratis. Harus bayar. Bayarnya ini dengan uang 

yang diberikan oleh lelaki itu tidak ke tangan penari, melainkan (kebanyakan laki-laki 

pemberi uang) menyelipkan tangannya ke buah dada perempuan penari. Ketika lagu 

gamelan (gendhing) mulai bertalu, penari dan pria ketiban sampur tadi menari, penari 

tiga lainnya juga boleh didatangi pria lain, asal mau memberi uang. Dan caranya 

memberikan uangnya ya semaunya para pria yang ingin menari bersama. Tentang tarian 

tayuban sebenarnya saya sudah tahu ceritanya. Tapi melihat yang sesungguhnya, ya baru 

di rumah Sontjo Wonocolo itu. Saya memang terpana melihat polah tingkah di pentas 

waktu itu, dan ikut hadirin yang lain menyoraki dan mentertawai tingkah yang “berani” 

itu. Tapi, ya karena caranya sudah saya dengar, dan suasana ketika itu juga hingar bingar 

suka ria, jadi ya merasa memang begitulah budaya tari tayuban itu. Suatu pengalaman 

yang menggairahkan, tapi merasa itu biasa, karena ceritanya saya sudah tahu sebelumnya. 

Tapi ternyata waktu pulang naik mobil lagi, Nyonya Suryo protes keras atas 

pertunjukan tari tayub barusan. Meskipun tadi Mas Suryo saya saksikan caranya menari 

dan memberikan uangnya tidak seseronok yang lain, lebih sopan, tapi Nyonya Suryo 

tetap protes, dan bertengkar dengan suaminya di dalam mobil yang meengantar kami 

pulang. Saya merasa aneh, apa Nyonya Suryo sebelumnya tidak tahu bahwa tari tayuban 

itu caranya memang begitu? Lo, saya yang masih belum remaja saja sudah mengetahui, 

dan ketika melihat yang sesungguhnya saya merasa itu sudah wajar. Peristiwa itu yang 

sangat mengesan di hatiku. Kok sampai Nyonya Suryo bertengkar ramai dengan 

suaminya perkara tayuban. 

Kemudian hari, sebelum Jepang menyerah Mas Suryo diangkat jadi Wedana 

(Guntjo) di Krian. Saya dan Ibu pindah ke Karangmenjangan, ikut Bu Broto. Bu Broto ini 



juga masih kerabat kami, suaminya bekerja di Laboratorium Rumah Sakit, kantornya 

(laboratoriumnya) di terpi barat sepotong Jalan Karangmenjangan yang lebar, lurus dan 

beraspal, (padahal banyak jalan Surabaya saat itu belum diaspal atau sudah terkelupas 

aspalnya). Sepotong jalan lebar beraspal ini, sebelah barat sudah dibangun rumah sakit, 

sebelah sisi timur sebelah utara juga sudah dibangun rumah-rumah loji, tetapi sebelah 

selatan sejak Karangmenjangan gang I masih kampung tradisional banyak rumpun 

bambunya. Rumah Bu Broto yang juga saya tempati, di Karangmenjangan gang 5, masuk 

sedikit dari ujung jalan rayanya. Jalan rayanya yang lebar dan diaspal halus berhenti di 

situ. Kalau mau ke Jojoran atau Kalidami, harus belok ke barat sedikit, tapi jalannya 

jelek, jalan kampung yang belum dicium pembangunan, dihimpit rumpun bambu, baru 

belok tajam lagi ke selatan-tenggara menuju Jojoran. Saya hafal daerah ini, karena zaman 

itu sekolah saya tetap di SR.Canalaan, pulang-pergi ke sekolah jalan kaki, tapi saya masih 

punya teman sekelas saya yang rumahnya di Jojoran, namanya Prayitno, pulang-pergi ke 

sekolah kami bersama, dan saya pernah ke rumahnya, ada pohon mangga goleknya di 

halaman rumahnya yang sedang berbuah, dan kami unduhi. Sekarang Karangmenjangan 

ke Jojoran jalannya lebar dan lurus, meskipun jalan yang belok tajam dulu juga tidak 

dibuntu.. Jalan Airlangga belum ada, masih terbentang sawah sampai kampung Gubeng 

Klingsingan atau Gubeng Kuburan, dekat rel keretaapi. Sawah luas itu konon milik 

Baswedan. Di akhir jalan aspal Karangmenjangan ini (yang kalau ke timur menuju 

Karangmenjangan gang 5, rumah kami), ada radio umum, yang tiap jam siaran terdengar 

bunyinya, kalau tidak pada jam siaran bunyinya krak-krok, tanda bahwa aliran listriknya 

tidak dimatikan (dipanjer terus sepanjang waktu).. Waktu itu Kampung 

Karangmenjangan masih banyak berupa kebun sayur dan balong-balong seperti halnya 

Gresikan, Ploso, Kapaskrampung dan kampung tradisional sebelah timur Surabaya. 

Masih banyak sekali pohon gayam, dan rumpun bambu ori. Rumah-rumahnya masih 

jarang (dengan pekarangannya yang luas-luas), dindingnya dari anyaman bambu. Dan di 

sekitar rumah tadi terdapat pagupon dara (rumah burung merpati, yang modelnya khusus 

Surabaya). Hampir tiap rumah dan pekarangannya pasti ada pagupon dara-nya. Sore hari 

mulai jam 3 para lelaki dan anak-anak sudah pasti berkerumun di halaman rumah 

tertentu, adu merpati. Kadang-kadang saya juga ikut mereka, meskipun hanya sebagai 

penonton. Tidak pernah ikut main, apa jadi pelepas merpati, jaga cep, apalagi ikut 



bertaruh. Tidak. Tapi ikut deg-degan ketika tanda-tanda burung segera tiba, dan merasa 

betapa indahnya burung-burung tadi bersiasat secepatnya mendatangi betinanya di 

pagupon tempatnya. Cara terbangnya luar biasa indah. 

Nah, dalam suasana kampung seperti itu, pada suatu waktu ada yang punya gawe 

mantu, nanggap tari tayuban. Tari tayuban di kampung itu, lebih-lebih “berani” para 

lelaki mengumbar nafsu gairahnya menari bersama tandhak. Penari yang ketiban sampur, 

cara memberikan uangnya bukan saja diselipkan di buah dada tandhak-nya, cara 

menarinya bahkan berani menciumnya, dan kalau lagunya mau sampai pada gong, laki-

laki itu bahkan memeluk tandhak-nya dari mana saja. Dari depan, dari samping, dari 

belakang, dipeluk erat-erat, dan pantatnya digoyang ke depan ke belakang. Para penari 

laki-laki lainnya pada bersorak, dan membantu laki-laki ketiban sampur tadi lebih 

melekatkan diri pada perempuan penarinya, juga membantu goyang pantatnya supaya 

lebih mendalam. Ketika lagu habis, laki-laki ketiban sampur tadi mengeluarkan lagi 

uangnya, dia bisa imbuh minta gendhing baru lagi, si tandhak tidak perlu lagi menjaring 

sampurnya kepada lelaki lain. Saya ingat, laki-laki yang saya tonton tayuban di 

Karangmenjangan itu sudah agak tua, pipinya sudah kempot, dia orang kaya di gang dua. 

Pengalaman nonton tari pentas tayub yang seperti itu, kemudian saya saksikan 

pula di kampung-kampung lain di Surabaya zaman Jepang itu, dan juga saya saksikan di 

Sragen (Jawa Tengah) ketika saya mengungsi tahun 1948 menjelang pemberontakan PKI 

Madiun. Jadi, tidak hanya di Surabaya, dan juga tidak hanya pada zaman Jepang. 

Kesenian tari pentas tayub yang saya saksikan begitu, agaknya memang budayanya juga 

begitu. Pada umur-umur dewasaku, saya tidak pernah lagi menonton tari pentas tayub 

* 

KENDARAAN UMUM antarkota yang masih dapat diandalkan setelah 

Balatentara Dai Nippon menduduki Surabaya adalah keretaapi. Kendaraan bermotor jelas 

tidak ada, karena orang jual bensin pun tidak ada. Pada hal pada zaman sebelumnya jalan 

mobil Malang-Surabaya mencapai rekor sebagai jalan paling tinggi frekuensi lalu-

lintasnya kendaraan bermotor seluruh Indonesia. Mengalahkan lalu-lintas Jakarta-Bogor, 

atau Buitenzorg. Perusahaan bis umum yang banyak jumlahnya di Jawa Timur seperti 

Waru, Liem, Adam, lenyap gulung tikar begitu Jepang masuk Surabaya. 



Tindakan pertama Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengenai perkeretaapian 

adalah menghapus kelas 4. Dulu orang kebanyakan pribumi hanya boleh naik kereta api 

pada gerbong kelas 4, gerbong yang catnya coklat, tempat duduknya bangku kayu tiga 

baris memanjang. Kelas 3 catnya hijau. Kursinya rotan, untuk mereka yang makan 

sekolahan. Pribumi yang tingkatnya lebih tinggi dari orang kebanyakan, bisa ditilik dari 

pakaian mereka, tidak pakai sarung tapi celana panjang atau pantaloon, dan kakinya 

mengenakan sepatu.. Jadi, zaman Belanda, kalau orang pakai sarung mau naik keretaapi 

klas 3, tidak boleh. Hanya sandalan, tidak pakai sepatu, juga tidak boleh. Kelasnya bukan 

di kelas 3, tapi di kelas 4. Kelas 2, catnya kuning di atas, hijau di bawah, jendelanya kaca 

yang luas, untuk orang Belanda dan vreemde oosterlingen (orang asing timur=bukan kulit 

putih). Dan kelas 1, catnya sama dengan kelas 2, cuma kursinya berlapis karet busa lebih 

empuk dan nyaman, hanya untuk orang Eropa. 

Dengan dihapuskannya kelas 4 maka orang pribumi bisa naik keretaapi semua 

kelas, karena meskipun nama kelas 1 masih ada, tidak pernah ikut digandeng. Dan kelas 

2 yang diikutsertakan hanya untuk jarak jauh, hanya satu gerbong. Itupun sebenarnya 

dulu gerbong bekas kelas 3. Praktis yang ditarik ke Sidoarjo atau Mojokerto kereta-kereta 

kelas 4 yang sudah diganti nama menjadi kelas 3. 

Perusahaan keretaapi, kecuali SS, semua diselenggarakan oleh swasta. Nama-

nama perusahaan keretaapi yang ada di Surabaya adalah SS (Staatspoor, milik negara), 

yaitu keretaapi yang lewat Wonokromo-Gubeng-Semut. NIS-GS (singkatan dari 

Nederlandse Indiëse Stoomtram Maatschapij afdeling Goendi-Soerabaia) yaitu keretaapi 

yang melintasi dari Semarang-Pasar Turi. OJS (Oost Java Stroomtram Maatschapij) 

yaitu keretaapi yang melintasi dari Sepanjang, Wonokromo (selatan Kebun Binatang) 

lewat Renierz-Boulevard, Pasar Turi, Kebon Raja, Cantikan, Kampemenstraat, terus ke 

Ujung (dan menyeberang ke Madura). Pada zaman Jepang, semua perusahaan keretaapi 

disatukan dalam manajemen menjadi Tobu Rikuyu Shokyoku, yaitu dikelola oleh 

Pemerintah Balatentara Dai Nippon yang menduduki Jawa Timur.. 

Dulu rel keretaapi dari Surabaya ke Malang, dan dari Surabaya ke Tarik, ada dua 

pasang. Tanda-tandanya rel dua pasang begitu akan diteruskan ke seluruh Staatspoor 

yang melalui Madiun-Solo-Jogya. Sedang Staatspoor dari Jakarta sudah dibuat dua 

pasang sampai ke Cikampek. Dengan dua pasang rel begitu, maka keretaapi bisa berjalan 



berpapasan, tanpa harus dihambat di stasiun-stasiun. Karena Jepang untuk keperluan 

perang membutuhkan rel keretaapi untuk dipasang di medan perang Birma, maka rel-rel 

yang rangkap itu dibongkar sepasang. Tinggallah sepasang hingga sekarang. Tinggallah 

rel Wonokromo-Gubeng-Semut yang punya dua pasang rel seperti yang terlihat sampai 

kini (2009). 

Naik keretaapi pada zaman Jepang apabila masuk daerah Surabaya akan 

mengalami perlakuan yang unik. Keretaapi dari Sidoarjo sesampai stasiun Waru jendela 

kayu gerbong penumpang sebelah timur harus ditutup rapat. Tidak boleh tembus 

pandang. Dengan demikian  pemandangan ke arah timur terhalang. Jendela sebelah yang 

lain boleh terbuka. Apa gerangan yang terjadi di luar kereta? Jangan coba-coba 

mengintip. Kalau ketahuan orang Jepang yang sedang berada di kereta itu bisa 

sipengintip dihajar setengah mati. Hal itu pernah saya saksikan ketika saya naik keretaapi 

dari Probolinggo, sampai di Bangil masuk ke gerbong beberapa heitaisan (prajurit bangsa 

Nippon). Mereka pada bergurau dan makan pil warna biru. Melihat saya di dekat mereka, 

saya diberi juga pil warna biru sebutir, dan segera saya telan. Sampai di stasiun Sidoarjo 

badan saya gementar demam tak karuan. Kemudian hari saya tahu pil warna biru itu pil 

antipenyakit malaria. Karena itu sejak Stasiun Sidoarjo saya hanya bisa duduk terdiam 

saja. Sampai Stasiun Waru menuju ke Wonokromo, jendela kayu sebelah timur semua 

gerbong penumpang harus ditutup. Hal itu sudah saya ketahui, karena sudah beberapa 

kali naik keretaapi melalui Wonocolo itu. Tapi hari itu ada penumpang umum yang 

agaknya belum pernah mengetahui kaharusan menutup jendela kayu sebelah timur. 

Orang tadi lalu mencoba mengintip lewat jendela melihat pemandangan di sebelah timur 

luar kereta. Melihat kelakuan orang itu, maka dua orang heitaisan yang pesta pil biru tadi 

langsung menghajar penumpang umum yang mengintip lewat jendela tadi. “Bakaero!” 

umpat prajurit Jepang tadi. Prajurit Jepang memang sangat berdisiplin. Meskipun berada 

di kalangan masyarakat umum, disiplin tetap ditegakkan. Mereka membantu ketertiban 

umum di manapun berada. Mereka menjadi penegak hukum di mana-mana. Berkeliaran 

di mana-mana, juga menggunakan kendaraan umum segala, mereka tetap mematuhi 

peraturan. Karena itu kalau ada orang umum yang melanggar aturan, seperti yang 

mengintip keluar jendela tadi, pasti ditindak. Dibentak-0bentak, ditampar. 



Apa betul begitu? Disiplin menjalani tata tertib umum? Kesanku ~ dan juga kesan 

umum penduduk Surabaya ~ para heitaisan yang banyak keluyuran di jalan-jalan di 

Surabaya, rata-rata mereka itu kejam terhadap penduduk pribumi. Tidak tahu apa 

persoalannya, suka main bentak atau main tampar. Ingat bukan, heitaisan yang memaksa 

sais dokar yang menjalani tugas beristirahat siang jam 12 – 1 siang di perempatan 

Derxstraat-Van Strippiaan Leuseusstraat dulu? Ambil tindakan kasar bukan karena 

menertibkan umum, melainkan karena keinginannya ditolak karena keinginan itu 

melawan tata-tertib umum. Hukum yang ditegakkan mereka, ialah bahwa orang Jepang 

itu, heitaisan maupun kenpeitai, harus ditakuti. Sebab mereka, seringkali belum jelas 

masalahnya tetapi dirasakan melawan kemauannya, langsung saja membentak, 

menghardik, menampar, karena merekalah hukum. Harus menang. Harus benar. Harus 

ditakuti. Dan suasana penjajahan Jepang waktu itu memangnya begitu. 

Lepas Stasiun Wonokromo, ganti jendela kayu sebelah barat yang ditutup rapat. 

Setelah bergerak sebentar menuju Stasiun Gubeng, juga jendela sebelah timur ditutup 

rapat. Keadaan gerbong gelap karena semua jendela kayu ditutup rapat. Setelah melewati 

pabrik rokok (BAT), maka jendela sebelah timur boleh dibuka. Terdapat hamparan sawah 

di timur rel keretaapi. Sedangkan jendela sebelah barat, baru setelah melewati viaduk 

Celebusstraat (Jalan Sulawesi) juga boleh dibuka. 

Konon, alasan menutup jendela, karena keretaapi melewati daerah pabrik. Pabrik-

pabrik seperti daerah Ngagel, memang sangat penting bagi negeri yang sedang berperang. 

Harus disembunyikan. Dengan jendela ditutup memang orang awam tidak bisa 

membayangkan bagaimana keadaan pabrik-pabrik besar itu sepanjang jalan keretaapi. 

Orang awam tidak bisa memperkirakan betapa kekuatan maupun kelemahan Pemerintah 

Balatentara Dai Nippon saat itu. 

* 

PENDUDUK Surabaya pada tahun 2602 masih jarang. Belum ada setengah juta.  

Menurut catatan P.D.Milone pada Urban Area in Indonesia (1966), penduduk Surabaya 

pada tahun 1930 ada 342.000 orang. Kalau kenaikan tiap tahun rata-rata 2,50%, maka 

pada tahun 2602 atau 1942 ada 342000+25/1000X12X342000 ketemu 444.600 orang. 

Tetapi menurut pelajaran Nippon-go di sekolah rakyat waktu itu, ada hafalan bahasa 



Nippon yang harus kami ucapkan begini, Surabaya no hito wa ni-hyaku-sen jin ihimasu. 

Penduduk Surabaya itu jumlahnya 200.000 jiwa. 

Dibandingkan dengan keadaan Surabaya sekarang sungguh sangat sepi. Zaman 

sekarang jumlah 200.000 itu bukan jumlah jiwa, tetapi banyaknya mobil. 

Telah beberapa kali saya berjalan-jalan pada siang hari bolong, ketika sampai 

pada lintasan jalan keretaapi Jalan Ambengan, melihat ke barat, kosong. Hanya saya 

seoranglah yang berdiri di sepanjang jalan yang lebar dan panjang itu. Ketika itu aspalnya 

sudah mengelupas, tinggal pondasi jalan dari batu karang atau kapur berwarna putih, sepi 

sekali kesorotan sinar matahari musim kemarau panjang. Musim kemarau zaman Jepang 

rasanya panjang-panjang. 

Musim penghujan jatuh juga pada waktunya, namun rasanya tidak pernah terlalu 

deras. Dan tidak pernah kampung-kampung tergenang air. Juga kampung Gersikan atau 

Ploso yang letaknya lebih rendah dari sungai yang mengalir di dekatnya, tidak tergenang 

air. Tetapi waktu itu memang masih banyak balong (tebat) di kampung, yang sanggup 

menampung air bilamana air sungai berlimpah. Juga masih banyak tanah yang letaknya 

lebih rendah dari kampung tempat tinggal. Misalnya kampung Jalatunda Baru, dulu 

merupakan kebun sayur dengan balong-balongnya yang luas ditumbuhi enceng gondok. 

Air di balong-balong tadi untuk menyiram kebun sayur. Sayur yang ditanam adalah sawi, 

bayem, lobak, dan sebangsanya, tanaman yang tidak tahan terlalu banyak kena sinar 

matahari. Sehingga dua tiga kali sehari harus disiram kalau musim kemarau. 

Menyiramnya menggunakan dua ember pesegi bekas kaleng minyak tanah, diberi saluran 

gembor, dipikul orang melewati sela tanaman. Begitu saya lihat tiap kali panas-panas 

kebun sayur itu disirami. 

Seluruh kampung Jalatunda itu dulu kebun sayur. Batasnya dari sungai yang 

mengalir di Tambangbaya, sampai Kampung SS dan Oro-oro. Kampung SS (dulu 

namanya Derxdwaarstraat, sekarang Pacarkeling) dan Kampung Oro-oro dipisahkan oleh 

Jalan Jalatunda, dulu namanya Dammestraat. Dammestraat cukup lebar, karena termasuk 

jalan yang direncanakan tembus dari Mulolaan (Jalan Teratai), Karanggayam, lewat 

Dammestraat, lewat tengah kebun sayur, tembus sungai Tambangboyo. Rencana ini 

sudah terlihat jelas karena nama jalan sudah menggunakan nama Belanda (Dammestraat) 

dan ada rintisan jalan lurus yang belum dilebarkan dan belum diaspal lewat tengah kebun 



sayur (jalan itu sekarang sudah jadi Jalan Jalatunda Baru yang terkenal dengan warung 

rujaknya). Sudah dirintis sebuah saluran pembuangan air (serokan, parit) yang pinggirnya 

disemen lurus dari pertiga Karanggayam-Jagiran, lewat sebelah sisi Kampung Oro-oro, 

lewat kebun sayur, berakhir di sungai Tambangboyo. Jadi jalan Dammestraat ini 

merupakan jalan besar yang bisa dilalui kendaraan roda empat, tetapi buntu hanya sampai 

di kebun sayur (Kampung Jalatunda Baru sekarang). Kendaraan tidak bisa masuk ke 

kebun sayur. Seperti halnya terjadi di seluruh kota, di mana jalan ada yang luang, maka di 

situ didirikan bungker perlindungan. Bungker perlindungan ini dibuat cepat-cepat 

menjelang Jepang datang (oleh pemerintah Belanda zaman LBD= latihan menanggulangi 

bahaya udara), terdiri atas kayu jati balokan seperti bahan ganjel rel keretaapi, dikuati 

dengan gundukan tanah, (gundukan tanah pembentuk bungker ini pada zaman Jepang 

ditanami pohon jarak, termasuk murid-murid sekolah seperti saya harus rajin 

menyiraminya ketika bijinya disebar dan pohonnya tumbuh muda). Ruangan 

pelindungnya merupakan satu ruangan yang panjang, hanya jalan keluarnya terhalang 

dinding, berkelok dua arah, ke kiri dan ke kanan, jadi seperti huruf H, yang sambung 

tengahnya panjang. Bungker perlindungan begitu terdapat pada semua gang Kampung 

SS, tiap gang tiap jarak 10 meter terdapat bungker begitu. Nah juga di Dammestraat, 

bungker perlindungan begitu terdapat beberapa yang letaknya di sisi pinggir merapat 

Kampung Oro-oro, tentu saja memakan sampai tengah jalan Dammestraat. Pada zaman 

Jepang bungker tadi ditumbuhi oleh pohon jarak. Dan di sela antara bungker tanah di situ 

ditanami ketela rambat oleh warga kampung. 

Pada peristiwa 10 November 1945, ada beberapa orang yang gugur, jenazahnya 

dikubur di sela bungker yang dulunya ditanami ketela rambat tadi. 

* 

TANAH RENDAH dengan banyak balong-balong seperti kebun sayur yang 

sekarang jadi Kampung Jolotundo itu, terdapat banyak sekali di daerah kampung 

tradisional Surabaya timur dulu. Yang kebanyakan juga digunakan sebagai kabun sayur. 

Tempat-tempat kebun sayur begitu misalnya tengah-tengah perkampungan di 

Karangmenjangan, Karangasem, Kapaskrampung (seberang jalan Rangkah Besar sampai 

Bogen, kompleks SDN Rangkah sekarang, pasar Tambahrejo meluas sampai ke Jalan 

Kenjeran), sebelah sisi timur Jalan Ploso Bogen, Kampung Tambakrejo. Kampung 



kompleks Tambahrejo waktu itu bahkan merupakan tanah setengah kering setengah 

rawa-rawa, di sana tumbuh pohon-pohon yang biasa tumbuh di rawa-rawa. Tidak 

merupakan kampung yang dihuni oleh manusia. Juga bukan tambak yang dikelola oleh 

petani tambak. Untuk menjadikan tanah kering, sejak zaman Belanda disitu dijadikan 

tempat pembuangan sampah kota. Nanti, pada zaman awal pemulihan kedaulatan 

kemerdekaan RI (1950-an awal), sekitar Kampung Tambakrejo mulai bisa ditempati 

rumah-rumah manusia, menjadi terkenal sebagai rumah kampung pelacuran. Yang 

semula daratan rendah penuh air seperti tambak, dengan pembuangan sampah yang 

dilakukan sejak zaman Gemeente Soerabaia, sudah menjadi ramai (reja), dihuni rumah-

rumah wilde occupatie, pendudukan liar. 

Pada zaman Jepang di tempat yang sekarang menjadi Pasar Tambahrejo sampai di 

seberang depan yang sekarang jadi RSD Suwandie, juga dikeringkan dan dipagari papan 

dan kawat berduri, dijadikan tempat tawanan orang-orang Ambon. Orang-orang Ambon 

yang dicurigai sebagai orang-orang yang berpihak kepada Belanda, musuh Dai Nippon. 

Tempat tawanan itu di sebelah utaranya sampai Jalan Kenjeran sekarang, masih 

merupakan rawa yang menghutan, saya pernah diajak teman sepermainan ke situ mencari 

ikan, perasaan saya ngeri menempuh perjalanan yang penuh pohon bakau, perdu lebat 

dan air lumpur itu. 

Tentang tempat tawanan orang Ambon itu, pernah saya tulis menjadi roman 

Surabaya Tumpah Darahku (CV Bina Ilmu Surabaya 1978). Ada seorang bocah sinyo 

Ambon ikut orangtuanya ditawan di situ, sering bermain keluar dari tempat tawanan, dan 

bermain dengan kami, anak-anak kampung Tambaksari, Jagiran, Bogen. Rata-rata anak 

di kampung itu bersekolah di SR.Moendoeweg, sekelas dan sesekolah dengan saya. 

Mereka kebanyakan orang-orang miskin, orangtuanya bekerja jadi pekerja kasar di 

pelabuhan, atau bertani dengan sawahnya yang sempit. Sinyo Ambon tadi tidak sekolah 

di tempat kami, tetapi sering ikut kami bermain-main. Tidak marah meskipun jadi olok-

olokan kami. Kami tidak tahu lagi namanya, memanggil dia ya “Ambon!” begitu saja. 

Ambon mula-mula rambutnya panjang (tidak gundul), sedang kami murid-murid 

SR.Moendoeweg semua gundul. Sinyo Ambon seorang itu kami sarankan juga digundul 

saja, tapi dia tidak mau. “Makanya kamu ditawan, karena tidak mau gundul menuruti 

kemauan Dai Nippon,” olok-olok kami. Oleh teman kami, saya ingat namanya Tokiyori ~ 



anak Kampung Tambaksari, juga murid klas 4 SR.Moendoeweg, seklas dengan saya ~ 

rambut Sinyo Ambon tadi tiap kali diguntingi oleh Tokiyori tiap terlena. Tokiyori 

seringkali bawa gunting. Akhirnya Sinyo Ambon tadi mau dicukur gundul oleh Tokiyori. 

Terus terang, waktu itu saya heran sekali ada anak kampung Tambaksari namanya 

Tokiyori, seperti nama Jepang. Mula-mula saya kira juga terpengaruh zaman Jepang. 

Tetapi ternyata tidak. Di catatan kelas namanya juga tertulis Tokiyori. Pada hal anaknya 

biasa-biasa saja, seperti anak-anak kampung Surabaya. Hanya badannya lebih tinggi dari 

rata-rata kami. Dan suka berkuasa bergaul atau bermain bersama kami. Sampai sekarang 

saya masih heran dengan nama Tokiyori, anak kampung Tambaksari, teman sekelas 

dengan saya di SR.Moendoeweg Surabaya 1942-1943. Anak-anak kampung Surabaya 

kebanyakan masih sangat berbau Jawa. Misalnya (nama temanku waktu itu) Suwarto, 

Munadi, Dulmajid, Nursalam. Nama Kandar seklas ada tiga, ya kami terbiasa 

memanggilnya Kandar-A, Kandar-B, Kandar-C. Nama Tokiyori, sampai umurku setua 

ini tidak berjumpa lagi, ya hanya temanku di klas 4 SR.Moendoeweg dia seorang. Pada 

zaman lanjutnya saya tidak pernah bertemu lagi dengan Tokiyori. 

Kami semua tahu bahwa orangtua Sinyo Ambon dan banyak orang Ambon 

lainnya ditawan di Tambakrejo. Pergaulan saya dengan Sinyo Ambon inilah yang 

kemudian menimbulkan inspirasi saya menuliskan novel Surabaya Tumpah Darahku. 

Selain pengalaman dan pengetahuan saya tentang Sinyo Ambon temanku bermain zaman 

dia ditawan oleh Jepang pada tahun 1942-1943, yang saya tulis di roman itu juga 

pengalaman saya bergaul dengan orang-orang Ambon Surabaya setelah saya dewasa. 

Saya tahun-tahun 1952-1958 bekerja di Kantor Telegrap Surabaya, kantornya di 

Jalan Niaga 1, atau di sisi belakang dari Kantor Pos Besar Jalan Kebonraja.. Di jawatan 

itu pegawainya dari berbagai suku bangsa. Tiap kali jawatan kami menerima pegawai 

baru lulusan dari kursus atau sekolah dari Bandung. Mereka yang dari Bandung mula-

mula ditempatkan di daerah Ketintang. Di Ketintang inilah pemancar-pemancar radio 

telegrap didirikan. Pusat jawatan Pos, Telepon, Telegrap di Bandung, makanya Andrea 

Hirata yang juga pegawai pos, pernah juga dikirim bekerja di Surabaya (di Ketintang) 

dari semula belajar di Bandung. Di kantor saya Jalan Niaga, saya bergaul banyak dengan 

orang-orang Ambon, karena kantor telegrap bagian penerimaan dan penyampaian 

telegram melalui telepon didominasi oleh nonik-nonik Ambon (Mevrouw Diaz, Henny 



dan Yosi Sohouka, Yetty Sahusilawane, Leonora Nussy. Pegawai prianya juga ada 

Melcheor Hutubessy. Saya sendiri suka musik dan menari sejak kecil, sehingga untuk 

menyalurkan kesenangan saya saya suka berdansa-dansi. Banyak orang Ambon di 

Surabaya zaman itu (1950-1960) yang suka musik dan dansa-dansi (antara lain Bob 

Tutupoli yang suka menyanyi Banana Boatsong dan A Place in the Sun di lantai dansa 

Tegalsari, Helendoorn, atau Gedung Utama THR). Kenalan Ambon saya banyak, 

misalnya Cornelis Hetaria (anaknya tinggi besar). Selain itu, sudah sejak kecil (1940-an) 

saya sudah sering dengar Arek-arek Surabaya tawuran dengan anak-anak Ambon 

Krembangan. Anak-anak Ambon Krembangan terkenal nakal-nakal sejak zaman Belanda 

dulu. Dan kenalan saya Ambon 1952-an juga banyak yang berdiam di daerah 

Krembangan ini, sedikit banyak saya tahu dari orang tua mereka yang ikut ditawan di 

Tambakrejo zaman Jepang. Yetty Sahusilawane rumahnya di Krembangan Barat 17, saya 

beberapa kali pesta-pesta di sana. Pengetahuan saya tentang orang-orang Ambon 

Krembangan inilah saya gabung dengan anak Ambon temanku yang ditawan di 

Tambakrejo zaman Jepang itu yang saya tulis pada romanku Surabaya Tumpah Darahku. 

Catatan kecil: Pada hari-hari tua saya ketika masih aktip bekerja di Humas 

Pemkot, berkenalan dengan Sam Abede Pareno, seorang Ambon juga dibesarkan di 

daerah Krembangan. Tapi dia datang ke Surabaya sudah zaman merdeka, dan dia orang 

Islam. Dia terkejut ketika saya menulis roman Surabaya Tumpah Darahku (dimuat 

bersambung di Kompas sejak 10 November 1973) menceritakan orang-orang Ambon 

Nasrani yang berjuang untuk Surabaya. Sekarang Sam sudah jadi guru besar dan banyak 

melakukan kegiatan budaya di Surabaya. Budayawan Surabaya pasti kenal Sam, karena 

gerak kegiatannya yang perkasa dan suaranya yang vokal. 

* 

SEINGATKU, meskipun pada zaman Jepang musim kemarau jauh lebih panjang 

daripada musim penghujan, Kota Surabaya tidak pernah kekurangan air. Seperti 

banyaknya kebun sayur dengan balong-balong (tebat) penuh air yang digunakan untuk 

menyiram tanaman tidak pernah habis, tanahnya memang rendah. Hampir sama dengan 

permukaan air laut. Bahwa Kota Surabaya merupakan kota yang tanahnya baru “kering”, 

bisa ditilik dari nama-nama kampung yang bernuansa air. Di sana ada kampung Kaliasin, 

Kalisari, Kalikepiting, Kalibokor, Kalidami. Darmokali, Gentengkali. Di sana ada 



Kedungdoro, Kedungklinter, Kedungcowek. Di sana ada Tambaksari, Tambakgringsing, 

Tambakdukuh, Tambakberas. Dan kampung-kampung bernuansa air ini tersebar di 

seluruh wilayah kota, juga di tengah kota. Semua menandakan bahwa Surabaya, dulunya 

tanahnya rendah, didominasi antara air dan tanah. Sedang yang berupa tanah kering, tidak 

banyak (ditilik dari nama kampung). Misalnya Tegalsari, Karangsetro, Karanggayam, 

Gunungsari. Kalau Gununganyar, konon bukan karena di situ tanahnya menggunung, 

melainkan tanahnya tetap rendah berawa-rawa, namun terdapat semburan asap dari 

bawah tanah, menyerupai kepundan gunung berapi, atau seperti halnya semburan Lumpur 

Lapindo Sidoarjo sekarang ini, tetapi tidak lalu membesar. Bahkan semburan kepundan 

gunung berapi itu sekarang sudah tidak menyembur lagi, tetapi kampung di wilayah situ 

terlanjur dinamai Gununganyar. 

Air memang sangat perlu untuk kehidupan manusia. Terutama air jernih untuk 

minum. Nah selama zaman Jepang, air jernih untuk minum di Surabaya selain dari air 

sumur yang kebetulan tidak asin, disuply dari air pipa atau air leiding yang dikelola oleh 

pemerintah kota (sewaktu zaman Belanda kantor kota namanya Gemeente, pada zaman 

Jepang namanya Kantor Shi). Berkat air minum pipa yang dibangun oleh Gemeente 

Soerabaia 1906 menyalurkan air dari mataair Umbulan (Pasuruan), maka pada 

pemerintahan Kantor Shi, air minum pipa di Surabaya lancar-lancar saja. (Kemudian juga 

saya ketahui, bahwa pada zaman Jepang itu Pemerintah Jepang juga menambah debet air 

minum Surabaya lewat penjernihan air Kali Surabaya, menambah debet penjernihan air 

minum yang sudah ada di Ngagel). 

Tidak semua rumah telah disambung dengan air minum pipa. Untuk melancarkan 

penyaluran air minum pipa, maka pada tempat-tempat tertentu didirikan ponten. Ponten 

yang lengkap adalah mandi-cuci-kakus zaman sekarang. Pada tiap ponten ada saluran air 

minum pipa, caranya ambil menggunakan mesin tabungan uang sesen (uang logam satu 

sen zaman Belanda). Apabila uang logam satu sen tadi dimasukkan ke lubang mesin 

tabungan, maka memancarlah air kran dari pipa sebanyak satu kaleng minyak tanah. 

Dengan begitu, orang kampung-kampung di Surabaya dapat membeli air minum pipa 

satu kaleng minyak tanah dengan harga satu sen. Karena tidak tiap keluarga punya tenaga 

untuk membeli air di ponten, maka biasanya bisa membeli lewat orang yang disuruh 

membawanya air ke kampung-kampung. Sehingga penghuni rumah di pedalaman 



kampung (seperti Plampitan) yang belum dapat aliran pipa air minum, bisa mendapatkan 

air minum dari ponten yang ada di tepi jalan besar. 

Air minum pipa yang sudah masuk ke rumah-rumah elite, misalnya di Van 

Stripiaan Leuseusstraat timpat tinggalku, juga tidak pernah macet. Air bisa naik mengisi 

jeding kamar mandi kapan pun dibutuhkan. 

Saya kelas 4 sekolah di Jalan Mundu. Gedung sekolahnya bagus, bangku dan 

papantulisnya lengkap, mewah, ada bangsal terbukanya ada di tengah halaman sekolah. 

Jelas bahwa dulunya itu sekolah Belanda. Pada depan jajaran kelas, baik di utara maupun 

di selatan halaman sekolah, ada pancuran air minum. Mancurnya tidak berupa kran ke 

bawah, melainkan lubang kecil ke atas. Jadi kalau putarannya dibuka, airnya menyirat ke 

atas. Tidak bisa diambil dengan ember atau gelas, karena sekitar pipa yang menyirat 

dibangun tembok segi empat setinggi setengah meter. Jadi jelas bahwa pancuran air itu 

hanya digunakan untuk (anak sekolah) minum, yaitu dengan membukakan puteran kran, 

mulutnya di ajukan pada air yang mancur ke atas. Dengan ciri bangunan air minum pipa 

yang demikian, jelas mensiratkan bahwa waktu itu air minum pipa di Surabaya layak 

lungsung diminum (drinkable).  

Kebutuhan air bersih yang disalurkan lewat pipa (water leiding) tidak begitu 

mendesak. Pada tiap kampung biasanya terdapat sumber air yang cukup bersih, layak 

diminum. Misalnya di Kampung Gersikan air bersih bisa diambil dari sumur surau 

(Gersikan Gang I yang menghadap Gersikan Gang II). Kebutuhan air minum di sekitar 

sumber tersebut dapat dipenuhi tanpa banyak beaya dan kerepotan. Air bersih lewat pipa 

tidak menjangkau ke kampung situ tidak masalah. 

Oleh pemerintah Jepang pernah diadakan penelitian terhadap sumur di rumah-

rumah penduduk. Hasil penelitian diumumkan dengan gambar berukuran kertas kwarto 

ditempelkan di depan masing-masing rumah penduduk yang punya sumur. Untuk rumah 

yang air sumurnya bisa diminum, di kertas kwarto tadi digambari (cetak) garis lingkaran. 

Dipasang horisontal, di bawah lingkaran ditulisi: Air Perigi Bisa Diminum. Untuk sumur 

yang airnya tidak bisa diminum, gambarnya garis bujur sangkar. Di bawahnya ditulis: Air 

Perigi Tidak Bisa Diminum. 

Air perigi di rumahku, Van Strippiaan Leuseusstraat 31 (sekarang Jalan Kalasan), 

yang sumurnya satu untuk bersama dengan tetangga sebelah, jadi lubang setengah 



lingkaran berada di rumahku, setengah lingkaran yang lain berada dan digunakan sebagai 

sumur tetangga, gambar di kertas kwarto itu garis bujur sangkar di dalam garis lingkaran. 

Tulisan di bawahnya: Boleh Diminum Bila Perlu. 

* 

PADA SUATU malam saya dibangunkan oleh Ibu. Dunia dalam gelap gulita. 

Hujan turun rintik-rintik. Terdengar bunyi suling (sirine) tanda bahaya udara meraung-

raung. Bunyinya terdengar bergelombang, sekali berbunyi, sekali jeda. Tanda bahaya  

yang disiarkan terlambat. Sebab selain bunyi suling masih meraung, sudah terdengar 

bunyi lain yang menggelegar membuat suasana malam mencemaskan. Bleng! Bleng! 

Bleng! Mesin pesawat terbang musuh, B29, pesawat pembom Amerika yang berbaling-

baling empat, terdengar lamat-lamat disela bunyi gelegar dahsyat itu. Dan sebentar 

kemudian terdengar ledakan-ledakan yang menggeletar lainnya. Udara bergetar, bumi 

bergoncang, cahaya berkilat. Bom! Ledakan tadi bunyi bom jatuh beruntun! Bleng! 

Bleng! Bleng! Keras sekali bunyinya. 

Setengah merayap dan meratab ketakutan, saya dan Ibu merangkak-rangkak 

dalam gelap mencari perlindungan. Ke bawah tempat tidur besi. Juga ada penghuni lain 

yang setujuan dengan kami, saya tidak bisa lihat wajahnya, siapa. Lebih dari satu orang. 

Bom jatuh meledak tadi rasanya amat dekat dengan rumah kami, hanya di luar jendela 

rumah saja. Dahsyat benar! 

Itulah yang pertama kalinya tentara Sekutu (Amerika) menyerang mengebom 

Kota Surabaya sejak penmdudukan Jepang. Dilakukan pada malam hari ketika hujan 

rintik-rintik. Sungguh tak terduga, karena menurut berita Dai Honghai (kantor berita 

Jepang di medan perang)  kedudukan tentara Sekutu terus-menerus terdesak dan kian 

jauh dari Indonesia.  

Pemboman pertama itu terjadi pada bulan Februari 1943. 

Keesokan harinya, setelah bahaya udara berlalu, malam pun berganti pagi, di 

sekolah saya telah mendengar berita bahwa beberapa kampung di Kota Surabaya telah 

dibom. Yang paling parah Pacarkembang gang II yang tembus hingga Kedung Tarukan. 

Bom juga jatuh di Pandean dekat pintu gerbang kuburan Belanda. 

Pulang sekolah saya perlukan melihat bekas bom jatuh di Pandean. Ke sana 

bersama teman-teman sekolah. Yang kena bom hanya beberapa rumah. Setelah dari sana, 



saya pergi ke Pacarkembang, tanpa teman. Di sini kehancuran rumah penduduk lebih 

parah. Puluhan rumah penduduk hancur berantakan. Bom yang jatuh di sinilah kiranya 

yang malam itu terdengar dahsyat bunyinya di luar jendela rumah. Ternyata jaraknya 

(antara rumah saya dengan Pacarkembang) cukup jatuh. Ketika saya datang korban jiwa 

sudah disingkirkan. 

Dengan adanya pemboman ini maka timbul rerasan kuat bahwa malapetaka bom 

jatuh nyasar di kampung itu gara-gara tingkah mata-mata musuh. Di Kedung Tarukan di 

sekitar rumah-rumah yang hancur, ada sebuah rumah tembok yang cukup besar, 

menghadap sungai, pada halamannya terdapat arca batu gajah. Rumah itu tidak kena 

bom. Hanya beberapa gentingnya melorot, berlubang-lubang. Penghuninya orang Cina. 

Langsung jadi buah bibir, bahwa penghuni rumah itulah mata-mata musuhnya. Lubang-

lubang genteng melorot itu kata orang digunakan untuk menyorotkan lampu senter dari 

rumah ke udara, memberi isyarat pada pihak pesawat terbang Sekutu, bahwa di situlah 

tempat Kota Surabaya. Konon, meskipun hanya seberkas sinar di daratan, dapat dilihat 

dengan jelas oleh orang-orang yang berada di pesawat terbang! 

Tiga malam berikutnmya, berturut-turut terdengar bunyi suling, tanda bahaya 

udara. Bukan saja keikaikeiho (persiapan), melainkan seringkali juga kutsyukeiho 

(pesawat musuh sudah ada di atas udara Surabaya). Tingkat-tingkat tanda bahaya udara 

adalah sebagai berikut: Pada tingkat keikaikeiho suling dibunyikan memanjang selama 5-

10 menit tanpa jeda. Karena suling itu berbunyi sambil corongnya berputar agar bisa 

tertuju ke segala arah, maka bunyinya tertangkap menggelombang, keras, pelan, keras, 

pelan. Apabila terdengar bunyi suling demikian, di siang hari orang masih diperkenankan 

berjalan, tapi harus cepat-cepat mencari tempat di mana orang bisa berlindung. Pada 

malam hari, lampu masih boleh menyala, tetapi kerobongnya harus lebih diperketat, 

sehingga sinarnya tidak merojol keluar rumah. Pada bunyi suling kutsyukeiho bunyi 

suling terputus-putus. Bunyi, putus, bunyi, putus, bergantian tiap lima detik, berlangsung 

antara 5-10 menit. Kalau tengara kutsyukeiho sudah berbunyi, siang hari semua orang 

harus masuk ke lubang perlindungan. Tidak boleh di luar rumah yang terlihat dari udara.  

Juga yang sedang berada di perjalanan, harus sembunyi di bungker atau lubang 

perlindungan yang telah tersedia di seluruh jalanan di Kota Surabaya. Tiap jalur jalan 

pasti ada lubang perlindungan atau malah bungker. Kendaraan becak, dokar, bahkan cikar 



pengangkut sampah yang ditarik oleh sapi, juga harus berhenti, sapinya ditambatkan di 

bawah pohon yang rindang, saisnya berlindung. Kutsyukeiho terdengar di malam hari, 

lampu padam total. Juga api rokok maupun api tungku, harus padam. 

Mesin suling tanda bahaya udara terdapat banyak sekali di Surabaya. Antara lain 

di bengkel keretaapi Wijermanstraat (Tapaksiring), tiap stasiun keretaapi, Kantor Shi 

(alatnya bertengger di atas jam dinding luar bangunan menara gedung kantor di sebelah 

barat), Kantor Syu, PMK Pasarturi. 

Selain lubang perlindungan yang hanya merupakan galian tanah sumuran sedalam 

orang berdiri yang terdapat di sela mana pun di tepi jalan di Surabaya, terdapat juga 

perlindungan bahaya udara yang berupa bungker (seperti yang terdapat di 

Dammesstraat). Yaitu berupa gang yang dipagari balok kayu di tengah, ditimbuni 

gundukan tanah di sekitarnya, pada kedua ujung gang juga dihadang dengan dinding 

gundukan tanah, untuk masuk-keluar bungker, gangnya berbelak ke kiri dan ke kanan 

Bungker semacam ini terdapat di tempat umum (jalan raya maupun taman) yang 

tanahnya cukup luas untuk membangun bungker tadi. Misalnya terdapat di taman di 

pertiga Wijermanstraat-Rijsstraat-Van Sandictstraat (Tapaksiring, Penataran, Residen 

Sudirman), di kiri dan kanan Jalan Ambengan sebelah timur rel keretaapi, di taman 

tengah Canalaan (Jalan Kusumabangsa, dulu merupakan jalan kembar, di tengahnya ada 

tamannya). Bungker perlindungan juga dibangun di seluruh gang di Kampung SS 

(Pacarkeling) dari gang I sampai 8, sehingga gang-gang itu yang hanya merupakan tanah, 

terbuntu oleh gundukan-gundukan tanah bungker. Juga di tepi sekeliling Alun-alun di 

tengah Kampung SS Pacarkeling, didirikan bungker-bungker seperti itu. Di Alun-alun 

(tanah lapang di ujung timur Jalan Candipura) ini, selain pinggiran tepinya dibangun 

bungker perlindungan berderet-deret, juga terdapat pohon-pohon hujan (trembesi) yang 

besar dan rindang. Pada pertengahan zaman Jepang, ketika serangan udara Sekutu kian 

sering, di tengah-tengah lapangan dibangun gundukan tanah melingkar. Apabila ada 

bahaya udara (tanda suling berbunyi) maka datanglah tentara Nippon membawa metraliur 

(senapan mesin) ke situ, untuk waspada menembaki pesawat terbang musuh. Senjatanya 

bukan meriam, melainkan senapan mesin. Dan hanya ditempati kalau ada tanda bahaya 

udara. Kalau tidak, ya ditinggalkan kosong. Jadi lain sekali dengan yang ada di pertigaan 

Rangkah Besar dan Kapaskrampung. Di sana senjatanya jelas meriam, larasnya panjang. 



Dan tetap di sana, meskipun tidak ada serangan bahaya udara. Dan ditunggui oleh 

heitaisan bersangkur di ujung senjata bedilnya. 

Setelah pengeboman Pacarkembang, orang lebih memperhatikan adanya serangan 

bahaya udara.  Perlindungan dari serangan bahaya udara pada dibuat di rumah-rumah 

untuk melindungi keluarga. Di rumah saya, Mas Suryohartono (menjabat sekretaris 

Kantor Kabupaten Surabaya di Gentengkali, kantornya di Gentengkali 87) membangun 

perlindungan dari balok-balok kayu jati sebesar tempat tidur, tinggi satu meter, 

diletakkan di kamar panjang (bagian belakang rumah). Kalau sedang ada tanda bahaya 

kutsyukeiho, segera saja keluarga di rumah berlindung di situ. 

Perlindungan beton yang kuat juga dibuat oleh para pribadi di halaman rumahnya.  

Misalnya di rumah dinas Shitjokan (walikota) Jalan Ondomohen (Walikota Mustajab) di 

sana dibangun bungker perlindungan dari beton yang kuat sekali. Bungker beton itu baru 

dibongkar (dengan susah payah) tahun 1969. Bungker beton begitu juga dibangun di 

Jalan Ambengan 17, (tahun 1970 untuk Modes Elegan). Bungker beton yang ini 

dibongkar tahun 1973. Di halaman depan SMPN II Jl. Kepanjen, berseberangan dengan 

gereja, juga dibangun bungker beton yang kuat. Dibongkar tahun 1951. Karena terdiri 

dari batu beton, membongkarnya sungguh susah payah sekali. 

* 

KRISIS BAHAN BAKAR minyak sudah saya rasakan semenjak zaman Jepang 

menduduki Surabaya. 

Begitu Jepang menduduki Kota Surabaya segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bahan bakar minyak, yaitu bensin dan minyak tanah, hilang dari peredaran. Kendaraan 

bermotor tidak ada milik perorangan yang jalan. Lampu minyak tanah, juga sukar sekali 

didapatkan. Suply aliran listrik mencukupi untuk rumah-rumah tembok di tengah kota, 

maupun di kampung pinggiran seperti Gresikan. Tapi di kampung pinggiran kota, belum 

banyak rumah tembok. Rumah gedeg anyaman bambu bahkan beratap rumbia, masih 

lebih banyak terdapat di kampung-kampung tradisional seperti Karanggayam, Jagiran, 

Jedong. Dan lampu penerangan malam mereka kebanyakan masih lampu minyak tanah. 

Dengan lenyapnya minyak tanah, orang-orang kampung berusaha penerangan di malam 

hari di rumahnya dengan segala cara. Yang paling banyak dan umum waktu itu, yaitu 

menggunakan minyak goreng (minyak kelapa). Pernah juga mereka membakar biji buah 



jarak yang dikupas, disunduki seperti sate, lalu dibakar. Ini gara-gara pengumpulan biji 

jarak disebut-sebut sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk pesawat terbang yang 

berperang. Oleh karena itu seluruh warga Surabaya utamanya anak sekolah dikerahkan 

tenaganya untuk menanam buah jarak di mana pun ada tanah luang. Dan disuruh 

mengumpulkan biji buah jarak yang kering di mana pun dan kapan pun sempat, untuk 

dikumpulkan di sekolah. Lalu nanti kumpulan biji jarak kering tadi diangkut oleh 

kendaraan yang berwenang (kendaraannya bukan mobil, mungkin cikar ataupun dokar). 

Saya tidak tahu diangkut ke mana. Karena tujuan pengumpulan biji jarak kering untuk 

pengganti bahan bakar minyak, maka anak-anak mau pun orang kampung berusaha 

bagaimana memanfaatkan biji jarak yang berlimpah di kota ini sebagai lampu penerangan 

malam. Meskipun ketika disulut menyala, namun tidak pernah berhasil dijadikan lampu 

penerangan di dalam rumah. Jadi, ya kebanyakan pada malam hari rumah-rumah gedeg di 

kampung-kampung Surabaya tidak berpenerangan lampu. Gelap gulita. 

Sedang rumah tembok di Surabaya, rumahnya orang berada zaman itu, hampir 

semuanya sudah berlengganan aliran listrik, instalasi zaman sebelum Jepang masuk. 

Kampung-kampung hunian orang pribumi pepat seperti Plampitan, Praban, Pandean, 

tidak ada lagi rumah anyaman bambu (gedeg), dan hampir semua sudah berlengganan 

aliran listrik. Sedang kampung pribumi yang belum pepat, rumahnya masih punya 

halaman, seperti Kanginan, Ambengan, Ngaglik, meskipun rumahnya gedeg, juga sudah 

banyak yang dialiran listrik. 

Pada zaman Belanda, pemerintah kota (gemeente) memang sudah memikirkan 

membuatkan perkampungan rumah pegawainya agar kebahagiaannya terjamin. Kampung 

Kanginan dan Ambengan Batu, dibangun begitu rupa tipe rumahnya (berdinding gedeg, 

bangunannya tersendiri, masih ada halamannya, dilengkapi aliran listrik) untuk pegawai 

gemeente yang berpenghasilan lumayan. Di kampung nama buah-buahan Tambaksari 

(Mundu, Srikaya, Jambu dan lain-lain) bangunannya tembok, kopel, satu atap untuk 

beberapa rumah, ruangannya amat sempit, juga sudah dialiri listrik, diperuntukkan 

pegawai gemeente yang penghasilannya rendah. 

Perusahaan pemerintah yang juga telah memikirkan perumahan pegawainya 

adalah SS (Staatspoor), perkeretaapian pemerintah. Perusahaan keretaapi ini sudah 

menguasai luas sekali pertanahan di Surabaya. Selain di Sidotopo, Wonokromo, mereka 



membangun perumahan yang makan wilayah luas sekali, yaitu perumahan 

Derxdwaarstraat (sekarang SS Pacarkeling). Bangunan rumahnya meskipun banyak yang 

kopel (satu atap memanjang disekat-sekat untuk beberapa keluarga)yang punya jalan 

keluar-masuk ke jalan sendiri-sendiri), bangunannya jauh lebih baik daripada bangunan 

rumah pegawai gemeente. Juga pengaturan fasilitas lingkungannya, misalnya jalannya 

yang lebar-lebar dan lurus-lurus, di belakang rumah ada saluran selokan, semua sudah 

dialiri listrik, di antara perumahan ada taman, lapangan, pasar, sekolah, ponten 

pengambilan air bersih. Perkampungan itu untuk pegawai rendah. Penghuninya pasti 

pegawai keeretaapi, khususnya bengkel keretaapi Wijermanstraat (Tapaksiring). Teman 

sekolah saya banyak sekali yang bapaknya bekerja di bengkel dan menempati perumahan 

SS situ. Lebih jauh lagi, perusahaan SS juga membangun lingkungan perumahan yang 

mewah, yaitu rumah-rumah dinas keretaapi di wilayah situ, Rijsstraat (Penataran), 

Kempesstraat (Prambanan), Maarschalkstraat (Indrakila), Locomotiefstraat (Jalan 

Gerbong). Bahkan Van Strippiaan Leuseusstraat (Kalasan) yang sebelah timur juga 

perumahan dinas SS, sedang di sebelah barat (termasuk rumah yang saya tempati) 

perumahan milik gemeente. Staatspoor bahkan sudah menguasai tanah-tanah meluas ke 

timur lagi. Kebun sayur yang sekarang jadi Kampung Jolotundo Baru, sudah dikuasai 

oleh SS. Begitu juga rumah-rumah di Putroagung tepi sungai, aliran parit pembuangan 

airnya sudah diplengseng (dibeton) oleh SS. 

Dengan perumahan penduduk Surabaya seperti itu, maka ketiadaan bahan bakar 

minyak tanah tidak begitu meresahkan. Waktu itu kompor minyak tanah belum ada. 

Bahan bakar minyak tanah hanya untuk lampu. Kurang dibutuhkan. Untuk bahan bakar di 

dapur, digunakan kayu bakar atau arang. Bahkan di rumah saya yang kepala keluarganya 

menjabat Sekretaris Kabupaten Surabaya pun bahan bakar di dapur juga kayu bakar. 

Ketiadaan bahan bakar bensin, yang paling nyata pada kehidupan sehari-hari 

adalah hilangnya korekapi bensin. Kalau pada zaman Belanda sebelumnya, korekapi 

logam yang berbahan bakar bensin sudah tersebar luas sampai ke desa-desa karena 

adanya perokok yang tidak bisa lepas dari korekapi, maka dengan hilangnya bensin, para 

perokok kebakaran jenggot. Menghilangkan kecanduan merokok tidak bisa, maka yang 

lebih diusahakan cari gampangnya api penyulut rokok. Ada beberapa cara. 



Yang pertama membawa upet, yaitu bahan yang bisa dibakar lama, bisa dibawa 

ke mana-mana. Upet adalah anyaman tali sabut kelapa. Talinya digulung, ujungnya 

disulut api. Para perokok ke mana saja membawa gulungan tali sabut yang ujungnya 

disulut api. Termasuk guru saya, Pak Darmo, pengajar kelas empat, di kelas juga bawa 

upet. Upet semacam ini populer waktu itu, sehingga dijadikan cap untuk produksi rokok, 

rokok kretek cap Upet. Rokok kretek cap Upet tidak beredar di zaman Jepang, tapi saya 

lihat beredar dengan cap gambar upetnya pada tahun-tahun 1950-1970-an. Pernah saya 

tanyakan kepada pecandu pengisap rokok cap Upet, apa arti kata upet? Sang perokok 

tidak tahu artinya. 

Yang kedua: upet, bisa juga dibuat dari kelopak bunga kelapa yang sudah kering 

(seludang kelapa atau mancung), dibelah-belah memanjang hingga sebesar jari telunjuk, 

lalu ditumbuk hingga cukup rapuh, tapi tidak sampai hancur, lembek atau terputus. 

Dengan belahan seludang kelapa yang sebesar jari telunjuk itu, para perokok tidak malu-

malu membawanya ke mana-mana, di satu ujungnya dinyalakan api. 

Yang ketiga: pengganti korekapi bahan bakar bensin adalah titikan. Disebut 

titikan karena caranya membuat api dengan bunyi tik! tik!, yaitu membenturkan baja 

dengan pecahan batu api. Keduanya dibentuk gampang dibawa tangan kanan (baja) dan 

kiri (batu api). Benturan baja tangan kanan ke batu api di tangan kiri menimbulkan 

percikan api. Percikan api ini diterima oleh bahan yang mudah terbakar diletakkan dijepit 

di tangan kiri bersama batu api. Seringkali tidak sekali bentur percikan api mengenai 

bahan mudah terbakar itu. Jadi terpaksa beberapa kali benturan-benturan. Tik! Tik! Bahan 

yang mudah terbakar itu namanya kawul, yaitu bulu atau miang halus yang terdapat pada 

pelepah pohon enau, dikumpulkan warnanya cokelat tua. Titikan yang terdiri dari baja, 

batu api, dan kawul ini, tiba-tiba saja sudah tersebar di mana-mana sejak korek bensin 

hilang dari peredaran. Entah bagaimana penemuannya mula-mula penyalaan api cara 

primitip ini tiba-tiba semarak di Indonesia. Sampai-sampai tersiar di Surabaya saat itu, 

saya pun tidak pernah tahu cara mengumpulkan kawul atau miang pelepah mohon enau 

itu. Pohon enaunya saja saya tak pernah menengarainya. Tapi kawulnya, tiba-tiba 

dipasarkan di pasar, dikelompokkan segugus-segugus begitu digelar penjualnya. Cara 

titikan ini di Surabaya kurang disukai, baik oleh perokok maupun para ibu rumahtangga 

yang mau menyalakan tungku. Dianggap terlalu sulit, menghabiskan tenaga. Namun, 



meskipun tidak populer, saya lihat di pasar-pasar masih ada saja yang menjual alat-alat 

itu: kawul, baja, dan batu api. 

Yang agak mengalami kesulitan adalah kaum ibu yang tugasnya memasak. Susah 

menyalakan api dapur untuk masak. Menggunakan korek batu api titikan jarang sekali 

yang mampu. Kaum ibu menjauh dari membuat api dengan korek titikan batu api. Maka 

ditemukanlah akal untuk mengawetkan bara api. Setelah selesai memasak dengan api 

kayu bakar, maka disisakan bara kayu di tungku, ditimbuni abu tungku. Bara ditimbuni 

abu itu bisa awet tidak habis atau mati setelah 24 jam ditimbuni abu di tungku. Keesukan 

harinya kalau mau bikin api, tinggal dicolek saja abu di tungku, maka bara arang di 

tungku akan terdapat. Untuk menyalakannya, ada cara yang amat mudah. Yaitu tersedia 

potongan kayu rami yang terbelah-belah seperti sujen sate, di ujungnya yang runcing 

diberi olesan belerang. Kalau sujen kayu rami yang ujung runcingnya diolesi belerang 

tadi disinggungkan ke bara api, maka belerang tadi akan menyala, dan juga menyulut 

nyala api pada kayu rami yang ringan itu. Entahlah bagaimana mulanya, tiba-tiba sujen 

kayu rami dengan olesan belerang itu juga semarak di dapur-dapur kota. Padahal zaman 

sebelumnya tidak terdapat bahan seperti itu. Pohon rami, memang sejak dulu juga sudah 

banyak ditanam di sawah, seperti halnya padi, tebu, jagung. Pohonnya yang tua sebesar 

jari tangan, panjangnya (tingginya) sampai tiga-empat meter. Ditanam di sawah, yang 

dipanen adalah kulit pohonnya, kalau dikelupas dan dikeringkan merupakan serat ulet 

sepanjang batangnya. Dijual ke pabrik, maka dimasak menjadi tali rami. Sebelum ada tali 

rafia seperti sekarang ini, pada zaman dulu yang ada tali rami. Bentuknya beda dengan 

tali rafia, lebih lembut dan gulungan gelondongnya lebih kecil. Tapi apa guna batang 

pohon rami, saya tidak tahu. Ya baru pada zaman Jepang ketika menyalakan bara api 

kesulitan, terdapat sujen belahan batang kayu rami yang ujungnya diolesi belerang. 

Potongnya sujen kayu rami tidak sepanjang sujen sate, tiap potong belahan kayu rami 

kira-kira hanya 10 Cm. Dijual di pasar-pasar dalam ikatan 10-20 batang. 

Pada zaman Belanda dulu, selain korek logam berbensin, ada juga korek batangan 

kayu putih kecil-kecil yang ada pentolnya hitam di ujungnya. Untuk kaum hawa, 

membuat api lebih suka menggunakan korekapi batangan seperti itu. Mestinya dengan 

krisis bahan bakar minyak bensin, korek seperti itu bisa jadi gantinya. Korekapi batangan 

pakai pentol hitam yang caranya menyalakan digoreskan pada sisi tempat kemasannya di 



samping yang juga hitam itu yang beredar di Hindia Belanda kotak kemasannya 

bergambar orang hitam memikul sesuatu dilatarbelakangi pohon nyiur yang hijau tua. 

Ada tulisan tebal warna kuning: Palm Tree. Konon kata kakak, korekapi itu buatan luar 

negeri, entah Zwitserland, atau Swedia, saya lupa. Masih kata kakak, barang import itu 

beredar di Hindia Belanda atas kesepakatan monopoli. Artinya tidak ada korekapi 

semacam itu lainnya yang beredar kecuali ya Palm Tree itu saja. 

Pada zaman Jepang, juga beredar korekapi semacam itu. Mereknya atau 

gambarnya bukan Palm Tree, melainkan berbagai macam, kebanyakan gambar-gambar 

kendaraan perang milik Dai Nippon: gambar pesawat terbang (tidak hanya satu macam), 

kapal perang, tank. Dulu saya sempat mengumpulkan kotak-kotak korekapi gambar-

gambar itu, meskipun tidak seaktip saya mengumpulkan cap rokok kretek. Tapi korekapi 

seperti itu tidak gampang didapatkan (tidak diperjual-belikan pada umum). Saya 

mendapatkannya dan mengenalinya karena diikutsertakan pembagian rokok putih KooA, 

yang dibagikan lewat Mas Suryohartono, induk semang saya yang bekerja sebagai 

Sekretaris Kantor Kabupaten Surabaya. Mas Suryohartono, induk semangku itu, tiap kali 

dapat jatah rokok KooA beberapa slof. Mas Suryohartono di rumah menjadi Azatjo 

(Kepala Rukan Warga), membawahi 5 tonarigumi (rukun tetangga) meliputi daerah 

Kampung Landa (Van Strippiaan Leuseusstraat, Maarschalkstraat, Rijsstraat, 

Wijkerbachstraat atau sekarang bernama Jalan Kalasan, Indrakila, Penataran, Sawentar). 

Oleh Mas Suryohartono, rokok jatah KooA itu tiap kali diberikan/dikirimkan kepada para 

Tonarigumitjo (Ketua Rukun Tetangga). Yang mengirimkan/mengedarkan saya dan 

teman serumah Hartoyo. Saya di rumah itu ikut Ibu yang menjadi pembantu rumah 

tangga pada keponakannya (Nyonya Suryohartono), sedang Hartoyo ikut Mas Darto yang 

isterinya (masih kemenakan jauh dari Nyonya Suryohartono) juga menjadi pembantu 

rumah tangga keluarga Suryohartono. Rokok KooA-nya memang dibagikan kepada para 

Tonarigumitjo di daerahnya, tetapi korekapinya yang mudh pakai, diberikan kepada 

perempuan di dapur. Termasuk kepada Ibu. Itu yang membuat saya kenal dan gampang 

mengoleksi tempat-tempat korekapi dengan gambar-gambar kendaraan perang Dai 

Nippon. 

* 



MESKIPUN BAHAN bakar minyak tanah untuk lampu susah, sedang bagi rumah 

tembok yang sudah berlengganan lampu listrik tinggal mengulir tombol saja untuk 

penerangan rumah di malam hari, namun semuanya pada malam hari kurang berguna 

sebagai penerangan di waktu malam. Pada kampung yang kesulitan mendapatkan minyak 

tanah, malam hari sudah terima saja tanpa penerangan lampu, pada rumah tembok juga 

nyala lampu listriknya tidak boleh sinarnya menembus keluar rumah. Bahaya terlihat dari 

pesawat terbang musuh. Semua bola lampu listrik harus dikerobongi. Kalaupun 

dinyalakan, sinarnya juga hanya ditujukan kepada seberkas ke arah bawah, tidak boleh ke 

samping. Jadi, malam hari, baik kampung rumah tembok maupun kampung rumah gedeg, 

semua gelap gulita. 

Dulu, pada zaman Belanda, lampu penerangan jalan, diatur melalui lampu gas. 

Berbagai real-estat Belanda membangun kampungnya (Kampung Landa) seperti rumah 

saya, daerah Darmo Boulevard, daerah Ambengan-Jimerto, lampu penerangan jalannya 

lampu gas. Lampu itu tiangnya besi berukir bagus, tiap jarak sekian meter berdiri tegak. 

Saluran gasnya terpendam di dalam tanah, jadi tidak terlihat bergelantongan di udara 

seperti kawat listrik zaman sekarang. Keadaan pinggir jalan bersih. Konon saluran di 

bawah tanah untuk gas begitu, bukan saja untuk lampu penerangan jalan, tetapi di daerah 

Darmo sudah masuk ke dapur-dapur rumah-rumah gedung di sana. Kompor listrik 

ataupun kompor minyak tanah memang belum ada, tetapi kompor gas sudah ada, dan 

cara menyalurkan gas melalui bawah tanah. Pabrik gas di Surabaya waktu itu ada di Jalan 

Gembong (sekarang jadi ITC Mega Grosir) dan di Ngagel (sekarang jadi hotel). Sore hari 

menjelang malam, datanglah tukang menyalakan lampu, naik sepeda menggunakan galah 

menyalakan lampu yang bertengger di atas tiang. Pagi hari datang pula tukang lampu 

memadamkan lampu-lampu di jalan raya Surabaya itu. Jadi jalan besar di Surabaya dulu, 

tidak ada tiang listrik atau telepon yang berjajar dengan kawat yang bersambung dari 

tiang ke tiang. Bersih dari tiang listrik semacam itu. Sedangkan aliran listrik, semua 

disalurkan lewat belakang rumah, yang dinamakan brandgang. Brand artinya terbakar, 

gang artinya jalan sempit. Brandgang maksud pertamanya memang dibangun untuk 

pertolongan memadamkan kebakaran. Karena di situ juga dibuat serokan air. Jadi, 

senyampang membuat saluran air yang melintasi belakang rumah-rumah gedong 

Belanda, sekalian digunakan sekalian penyaluran listrik ke rumah-rumah gedung tadi. 



Tiang dan kawatnya yang carut-marut, tidak berada di depan rumah di tepi jalan, 

melainkan di belakang rumah-rumah gedung, di brandgang  Kabel sambungan listriknya 

dari luar ke rumah, langsung menuju dapur belakang rumah, meteran listriknya juga di 

situ. Tidak di bagian depan rumah seperti sekarang.. 

Pada zaman Jepang, lampu penerangan jalan tidak perlu. Sedang Perang Suci 

Asia Timur Raya memerlukan bahan-bahan besi. Maka tiang-tiang lampu gas yang dari 

besi berukir itu dicabuti semua oleh Balatentara Dai Nippon. Habis. 

Akan kebutuhan besi untuk perang, Jepang sangat rakus. Bukan hanya tiang 

lampu gas di sepanjang jalan besar di Surabaya saja diangkut dihabiskan, juga pagar besi 

yang terpasang di tembok depan rumah-rumah besar dipotong dan diangkut hilang. 

Misalnya pagar besi rumah-rumah gedung di sepanjang Van Strippiaan Leuseusstraat. 

Juga ditambah pula para murid sekolah, disuruh mencari besi tapel kuda (sepatu 

kuda) yang tercecer di jalan-jalan, disuruh kumpulkan ke sekolah, untuk diangkut dibawa 

ke pabrik pengecoran besi entah di mana, untuk alat-alat senjata perang. Demi untuk 

menyokong Perang Suci Asia Timur Raya. 

Tetapi yang paling getol bagi para murid sekolah seluruh Surabaya, bukan 

mengumpulkan besi tapel kuda yang tercecer di jalan-jalan. Yang paling penting 

mengumpulkan biji jarak. Untuk dapat mengumpulkan biji jarak sebanyak-banyaknya, 

anak-anak bukan hanya mengunduh biji jarak yang sudah kering matang, tetapi dimulai 

dengan menanam bijinya di segala tempat yang tanahnya sela. Tidak hanya waktu 

menanamnya lalu ditinggal pergi tidak dikunjungi, melainkan juga menyiram dan 

membesarkan. Dengan begitu selama saya menjadi murid sekolah rakyat di Surabaya, 

telah memperkebunkan tanaman jarak di banyak tempat di Surabaya. Seluruh tepi sungai 

Kalimas dari Gentengkali sampai Dinoyo, kedua sisinya tumbuh pohon jarak yang subur, 

dan membuahkan biji jarak yang berhasil kami (anak-anak sekolah yang menenamnya) 

unduh bijinya. Banyak sekali, kami kumpulkan di sekolah. Juga pada tanah daerah 

Kalimas tadi sampai ke daerah sekitar rumah kami, kalau ada tanah yang sela, langsung 

kami tanamkan biji jarak. Dan tumbuh subur. Kami anak-anak sekolah rakyat zaman 

Jepang di Surabaya betul-betul menjadi petani buah biji jarak. 

Heranku, sebelum Jepang datang, kami tidak mengenal tanaman jarak yang 

bijinya kami kumpulkan tadi. Dan ketika Jepang sudah tidak menjajah Surabaya, sampai 



zaman saya dewasa bertempat tinggal di Surabaya, tanaman jarak yang seperti pada 

zaman Jepang tidak terlihat di Surabaya lagi. Lenyap sampai kini. 

Hal lain yang sebelum Jepang menduduki Surabaya tidak ada, ketika zaman 

Jepang ada, dan ketika Jepang sudah pergi benda itu juga lenyap, selain biji jarak, kawul, 

celana goni, adalah bekicot. Zaman Belanda, bekicot itu tidak ada. Jepang datang, 

bekicot, kewan melata dengan rumahnya itu berkembang biak banyak sekali 

menggerumuti pohon-pohon dan perdu, menjijikkan. Telurnya banyak ditemui tertanam 

di tanah gembur. Tetapi ketika Jepang pergi, binatang berlendir itu ikut lenyap. 

Analisanya bagaimana saya tidak tahu. Saya hanya menyaksikan. Kata orang sekarang 

bekicot dipeternakkan saja susah. Ada yang menternakkan untuk pabrik makanan daging 

bekicot. Kata orang daging bekicot dimakan khasiatnya baik sekali untuk memelihara 

kehalusan kulit, melenyapkan borok dan kadas-kudis. Berita itu sudah saya dengar sejak 

zaman Jepang ketika banyak orang jijik melihat tampilan binatang berlendir itu. Saya 

bahkan menyaksikan (kenal), seorang perempuan yang dulunya cantik, menderita kulit 

sehingga disingkirkan oleh keluarganya, kemudian nekad makan daging bekicot, ternyata 

sembuh. Meskipun tidak bisa kembali secantik seperti sebelumnya. Pengalaman 

peerempuan cantik menderita penyakit kulit yang saya kenal itu saya tulis dalam novel 

saya Saksi Mata (Penerbit Buku Kompas 2002). 

Ketika pertengahan zaman Orde Baru, dikatakan kita krisis bahan bakar minyak, 

tambang minyak kita dikatakan sudah susut dan dikhawatirkan akan habis, sedang dicari 

bahan penggantinya, mengapa tidak menggunakan bahan bakar minyak dari buah jarak 

seperti pada zaman Jepang? Kalau betul kegiatan anak-anak sekolah dulu mengumpulkan 

biji jarak untuk dijadikan bahan bakar minyak (biji jarak yang kami kupas dan ditusuk 

seperti sate kami bakar memang menyala-nyala) untuk menerbangkan pesawat terbang, 

mengapa sekarang untuk menggantikan bahan bakar minyak tidak ditempuh jalan itu? 

Atau, apakah pengumpulan biji jarak zaman Jepang itu hanya bujuk-bujukan (menipu) 

untuk mengalihkan perhatian yang negatip tentang perang? Entahlah! Bagaimana pun 

kegiatan menanam dan mengumpulkan biji jarak zaman Jepang itu sudah menjadi 

sebagian dari jalinan umurku yang tidak malas (harus giat bekerja pada Kingrohoshi no 

Doyobi = kerjabakti hari Sabtu). Kami kerjakan dengan gembira. 

* 



SAYA DULU PENYANYI. Sebenarnya semua anak sekolah zaman itu penyanyi. 

Karena selain pengajaran menyanyi di sekolah diajarkan dengan giat dan semangat, lagu-

lagu populer asing dan Indonesia amat subur tumbuhnya. Dinyanyikan di mana-mana, di 

segala waktu. Minggu ini sangat populer lagu Jembatan Merah, minggu berikutnya ganti 

Rangkaian Melati, lalu Telaga Biru. Begitu seterusnya. Begitu pula lagu-lagu asing. 

Di sekolah, lagu yang diajarkan adalah lagu-lagu pemupuk semangat untuk 

memenangkan dalam Perang Suci Asia Timur Raya. Lagu-lagu itu silih berganti timbul, 

dan selalu timbul ciptaan baru. Kalau sedang populer menggema di sekolah, di kampung, 

lewat radio, lewat film, dilagukan ketika anak-anak sedang bermain-main, ataupun 

sedang berpawai atau berbaris. Biasanya lagu-lagu baru dimuat dalam majalah Jawa Baru 

yang terbit di Jakarta, dan disiarkan oleh Jawatan Penerangan yang punya media radio, 

film, suratkabar-majalah, dan Barisan Propaganda. Barisan Propaganda ini suatu media 

fisik berkeliling ke mana-mana, mengadakan pertunjukan di lapangan dengan mobil, 

pemutaran film, panggung sandiwara, dipertunjukkan kepada masyarakat secara gratis. 

Dan memang menghibur. Guru-guru, entah dari mana mendapatkan naskah lagu serta 

noot angka do-re-mi-fa-solnya, segera mengajarkan lagu baru tadi di sekolah. Dengan 

menulis teks syair dan angka noot lagu di papan tulis, dan mengajarkan dengan tuntunan 

Pak Guru atau Bu Guru menuding kata atau angka tulisan di papan tulis, sambil 

menyuarakan dendang lagu yang benar, baik naik-turunnya tangga suara, maupun 

panjang pendeknya suara. Kalau ada angka 4 (fa) lalu titik, itu suara fa-nya panjang 

sampai dua ketukan irama. Kalau sesudah angka 4 ada angka 0, maka suara fa begitu 

didendangkan lalu segera stop. Dendangnya satu ketokan irama saja. 

Yang pernah populer waktu itu lagu-lagu “Awaslah Inggris dan Amerika”, 

“Bekerja”, “Berpadulah Asia”, “Barisan Pembela Tanah Air”, “Amat Heiho”, ”Pohon 

ditebang”,  “Penyakit Malaria”, dan lain-lain. 

Lagu “Barisan Pembela Tanah Air” menjadi begitu terkenal waktu itu karena 

dibarengi pemutaran film propaganda kegiatan pembeentukan Tentara Pembela Tanah 

Air atau disingkat Peta, yaitu suatu bentukan tentara bangsa Indonesia tingkat perwira 

yang dilatih di Bogor, personilnya diambil dari mereka yang sudah bekerja di 

pemerintahan di daerah, bisa membaca dan menulis (artinya kaum terpelajar yang sudah 

punya jabatan di pemerintahan) yang setelah lulus akan dikembalikan ke wilayah asalnya 



dipekerjakan sebagai tentara Peta, kelompok tentara bangsa Indonesia yang menjaga 

keamanan daerahnya. Mereka punya markas sendiri, tidak mengerjakan sebagai 

pekerjaan asalnya, melainkan berbuat seperti bagaimana wajarnya pekerjaan tentara. 

Mereka juga diberi kepangkatan sesuai dengan kepangkatan ketika bekerja di kantor 

pemerintahan asalnya, dan tingkat kursus ketentaraan di Bogor, yaitu pangkat tentara 

perwira Daidancho, (pemimpin divisi), Cudancho (pemimpin batalyon), Shodancho 

(pemimpin kompi). Film propagandanya yang menceritakan kegiatan latihan para tentara 

Peta itu sangat menarik. Meskipun sudah diputar beberapa kali di lapangan Kantor Shi 

(Taman Suya sekarang) atau di Stadion Tambaksari, yang menonton (lagi) masih juga 

banyak dan tidak bosan. Penonton sudah banyak tau apa nanti yang akan terlihat 

diadegan yang akan datang (misalnya gambar lucu waktu seorang sedang adu kekuatan 

dengan seorang Peta yang lain, dia mejulurkan lidahnya menghadap kepada kamera) para 

penonton sudah bersorak lebih dahulu sebelum adegan itu segera tertonton. Dan musik 

maupun lagu syairnya yang menggema terus mengiringi pemutaran film tadi menjadi 

amat populer. “Majulah, majulah, Tentara Pembela, Pahlawan Asia, dan Indonesia, 

yang suci berani pasti bahagia!” 

Para Tentara Peta inilah yang kemudian ketika Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia terjadi perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda (di Surabaya terhadap 

pasukan Inggris Malaby) membentuk Barisan Keamanan Rakyat, dan tanggal 5 Oktober 

1945 menjadi tulang punggung Tentara Keamanan Rakyat, embrio dari TNI yang 

menjadi kekuatan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh jenderal-jenderal 

Tentara Nasional Indonesia. 

Selain Tentara Peta, pada zaman Jepang juga ada tentara Indonesia yang dinamai 

heiho. Heiho tentara yang orangnya Indonesia, dilatih bertempur praktis (menembakkan 

senapan, berbaris, menyerbu musuh dengan cara menggerumut, mengemudikan mobil), 

setelah cukup latihan mahir, langsung dikirimkan ke medan perang. Mereka bukan 

berpangkat perwira. Saya akrap dengan pelatihan mereka karena sederet rumah loji 

tetangga saya (Van Strippiaan Leuseusstraat) nomer genap dari Derxstraat (Jalan 

Pacarkeling) sampai De Katstraat (Candipuro), yang sekarang sebagian besar menjadi 

warung tahu campur yang terkenal, dijadikan asrama heiho yang dilatih jadi sopir, 

latihannya di tanah lapang Pacarkeling (dekat kantor Camat Tambaksari sekarang). 



Yang juga sangat populer lagu “Bekerja”. Kepopulerannya sama dengan lagu 

“Barisan Pembela Tanah Air” yaitu karena diputarnya film propaganda. Yang diputar 

film kartoon, ceritanya tentang anak petani (Indonesia) yang harus bekerja berat untuk 

memakmurkan hidupnya, juga yang harus bekerja di pabrik. Dalam film itu (yang 

menonjol disukai penontonnya) tersirat anak petani tadi bisa menangkap orang lain yang 

menjadi mata-mata musuh. “Bekerja, bekerja, beke-erja! Mesin pabrik berputar terus, 

palu godam....!” 

Selain lagu-lagu Indonesia di sekolah juga diajarkan lagu-lagu asing, yaitu 

berbahasa Jepang. Tidak kalah populernya di kalangan murid sekolah. Setiap ada lagu 

baru, anak-anak juga terus menyanyi-nyanyi dengan fasih lagu berbahasa asing itu. Sejak 

lagu “Kimigayo”, terus berkumandang lagu-lagu mars perang lainnya seperti “Kuro ga 

ne no Cikara”, “Aiba Singunka”, “Hutaru no Hikari”, “Asia no Ko”, “Yaeshio  No”, 

“Toa no Yoi Kodomo”, “Umi Yukaba”, dan lain-lain. Banyak sekali dan tiap kali 

bergeser, yang baru timbul, yang lama hilang. Pada galibnya semua anak sekolah rakyat 

teman sabaya saya hafal lagu-lagu asing yang diajarkan di sekolah itu. Sering juga tidak 

diajarkan di sekolah, namun anak-anak hafal lagu dan syairnya karena terlalu sering 

diudarakan di radio umum. Selain di radio umum, juga dipopulerkan lewat film yang 

diputar di gedung sebagai extra film (film tambahan). Film tambahan ini juga terlalu 

sering diulang putar pada film yang lakonnya sudah berganti. Lagu-lagu yang dihafal 

anak-anak di luar yang diajarkan di kelas misalnya yang syairnya begini: “Sono hi sono 

sora, sono hikari! Azia wa akeru,hotozo koni. Mueru kiboo no. Ichi wo kuga...!” 

Tidak semua lagu Jepang berirama mars, dan bisa digunakan untuk mengiringi 

orang berbaris. Orang berbaris, anak-anak berbaris, sudah menjadi “budaya” di jalan-

jalan Surabaya, baik itu murid sekolah, orang kantoran, seinendan, kaibodan, heitaisan, 

heiho. Semua bisa berbaris dengan aba-aba bahasa Jepang yang diteriakkan,“Kyoskit! 

Migimoke migi! Naure! Maiye suzume! Hocotorit! Ashira nakak!” Semua aba-aba bahasa 

Jepang bisa dilakukan oleh para barisan-barisan itu. Dan biasanya berjalan berbaris santai 

begitu dengan sambil bernyanyi-nyanyi. 

Lagu atau nyanyian Jepang yang tidak berirama mars antara lain: “Kuni no 

Hana”, “Aruke”, “Ame-ame Furi-furi”, “Yashiono”. Dari lagu-lagu itu yang sampai 



sekarang masih saya dengar adalah lagu “Aruke” diperdengarkan untuk pemberangkatan 

keretaapi dari stasion. “Aruke” artinya “berjalan”. 

Selain di sekolah, kami anak-anak sekolah juga dianjurkan ikut pelajaran 

bernyanyi di studio Radio Surabaya Hoshokyoku. Di studio radio ini diselenggarakan 

pada hari Jumat sore, anak dari berbagai sekolah datang ke situ diajari bernyanyi, 

langsung disiarkan ke udara. Pengasuhnya bernama Pak Doho. Teman-teman dari 

sekolah saya tidak ada yang bergabung dengan pelajaran nyanyi di Studio Surabaya 

Hoshokyoku, karena sekolah kami adalah sekolah anak-anak orang kampung yang 

miskin. Sedang yang berada diasuhan Pak Doho adalah anak-anak sekolah orang kaya, 

yaitu anak-anak dari Sekolah Rakyat Simpang (sekarang SMAN VI), Sruni, Kalianyar. 

Mereka orang-orang kaya, rumahnya di sekitar sekolah, rata-rata rumah loji atau 

dindingnya tembok. Sedang teman-teman saya kebanyakan anak-anak yang rumahnya di 

daerah Tambaksari, Bogen, Jagiran, Gersikan, Oro-oro, Kampung SS. Rumah mereka 

kebanyakan masih berdinding anyaman bambu, bahkan ada yang beratap rumbia, 

pekarangannya penuh dengan rumpun bambu yang menghutan, dengan lubang-lubang 

tebat penuh air di dalamnya. Orangtua mereka kebanyakan jadi kuli pelabuhan (manol), 

atau tukang di bengkel keretaapi (Sidotopo atau Tapaksiring). 

Mendengarkan siaran di radio saya kagum dengan Pak Doho. Selain mengajari 

bernyanyi bahasa Jepang, dalam memimpin siaran menyanyi itu dia juga berbicara fasih 

berbahasa Jepang. Ketika kekaguman saya ini saya ceritakan kepada Jeng Wirastuti yang 

ikut berlatih menyanyi di radio, dia mengatakan tentu saja Pak Doho fasih berbahasa 

Jepang. Karena Pak Doho memang orang Jepang yang fasih berbahasa Indonesia. Jeng 

Wirastuti ini sekolahnya di SR.Simpang, sekolah elite. Jeng Wirastuti adalah puteri Pak 

Mangunwiradi, Wijkhoofd atau Kucho (setaraf Lurah) di daerah Genteng Besar, 

rumahnya di Genteng Bandar Lor I/25, gangnya mantan Wakil Presiden Soetrisno zaman 

Orde Baru ketika masih kanak-kanak. Ketika pengetahuan saya bahwa Pak Doho itu 

orang Jepang saya tulis di Jawa Pos tahun 1983, dan dibaca oleh Cak Kadaruslan, ~ 

sekarang (2009) memimpin Pusura Surabaya ~ saya ditertawai. Pak Doho itu orang Jawa, 

kata Cak Kadar. Pak Doho itu seorang pemimpin Pandu Rakyat (dulu Padvinder) yang 

rumahnya di Jalan Doho Kediri. Cak Kadar jadi pandu yang dipimpin Pak Doho sejak 



dari Surabaya sampai ke Kediri ketika mengungsi di Daerah Republik Indonesia (1946-

1950). 

Guru nyanyi selalu tanggap dengan peristiwa-peristiwa yang melibatkan anak 

asuhannya tampil bersama. Murid-murid dari kelas empat, lima dan enam seringkali 

disaring yang pandai menyanyi, dan dalam berbagai peristiwa dipentaskan bersama. Guru 

tadi juga memilih bibit-bibit unggul penyanyi terbaik, untuk diajukan ke perlombaan 

menyanyi antarsekolah rakyat se Surabaya. Saya pernah dibina untuk maju ke 

gelanggang seni suara itu. Tetapi tidak mendapat nomor. Saingannya terlalu berat, kalah 

dengan anak-anak asuhan Pak Doho.  

Tempat perlombaan biasanya di Kantor Pengajaran Jalan Jimerto 25. Gedung itu 

sekarang sudah dibongkar dan kini berdiri Kantor Walikota Surabaya. Dulu gedung itu di 

sampingnya ada lapangan tennis (sekarang jadi masjid). Perlombaan antarsekolah rakyat 

itu diselenggarakan tiga-empat bulan sekali. Yang dilombakan bukan hanya menyanyi 

(onggaku). Juga membaca dan berbicara bahasa Nippon. Baik yang dinyanyikan, yang 

dibaca dan yang dibicarakan adalah dalam bahasa Nippon. Untuk menyanyi namanya 

Onggaku, untuk membaca namanya Yomikata, untuk bicara namanya Hanashikata. Yang 

dibaca sebuah cuplikan cerita atau karangan, berhuruf katakana campur kanji (macam 

tulisan Jepang). Jadi di zaman Jepang di Surabaya sudah ada perlombaan adu kepandaian, 

seperti halnya Indonesia Idol atau AFI zaman abad 21. Bergairahnya sama. 

Anak-anak sekolah rakyat seluruh Kota Surabaya memang seringkali bertemu 

bersama. Bukan saja dalam pertandingan berbahasa Jepang, tetapi juga di lapangan depan 

Kantor Shi (Taman Surya) dalam upacara bendera, atau mengadakan senam masal 

bersama di Stadion Tambaksari, atau pawai sepanjang jalan Surabaya, atau mengadakan 

pertunjukan bersama di Surabaya Hoshokyoku. Setidaknya kami bisa bersama-sama 

nonton film gratis, atau berbaris sepanjang Jalan Tunjungan mengelu-elukan pembesar 

lewat dengan bendera Hinomaru dari kertas dikibar-kibarkan di tangan. Pembesar lewat, 

bendera-bendera kertas itupun disabet-sabetkan sesama bendera milik teman hingga 

robek-robek. 

* 

TOOA NO YOI KODOMO adalah judul lagu anak-anak yang populer bagi murid 

Sekolah Rakyat di Surabaya zaman Jepang. TooA no yoi kodomo, artinya anak-anak Asia 



Timur Raya yang gembira. Lagunya memang enak didengar. Lagu itu saya bawa (saya 

nyanyikan) di Thailand 2007. Karena harus ada pembacaan puisi dari bahasa ibu ketika 

mendapat SEA Write Award 2007 di Thailand, saya tidak biasa menikmati menulis atau 

membaca puisi, maka saya akali saya menyanyikan puisi. Nyanyian yang saya hafali 

yaitu  lagu dolanan Jawa ketika saya masih kecil, misalnya Cublak-cublak Suweng, 

Jamuran, Ancak-ancak Ale, Cempa ya rowa 

Pada zaman Belanda, waktu saya belum sekolah, pada waktu terang bulan, anak-

anak bertetangga sering bermain-main bersama di halaman rumah. Biasanya banyak anak 

perempuannya. Kami bermain menyanyikan lagu-lagu syair Jawa sambil melakukan 

gerakan-gerakan yang tertentu untuk lagu-lagu tertentu juga. Kalau syair lagu Cublak-

cublak Suweng, seorang tidur tengkurap di pangkuan seorang lain yang ditunjuk paling 

tua, anak-anak yang lain meletakkan tangannya telapak terbuka di atas punggung anak 

yang tengkurap. Kami menyanyi lagu Cublak-cublak Suweng  bersama, sedang anak 

yang tertua yang memangku anak yang tengkurap membawa satu butir kerikil, 

digerakkan sesuai irama lagu disinggungkan ganti-ganti pada telapak tangan para anak 

yang tangannya ada pada punggung anak yang tengkurap. Kalau lagu itu berhenti 

(berhentinya kejutan tergantung gerakan tangan pembawa kerikil), maka semua suara dan 

gerakan berhenti. Di mana tangan yang bawa kerikil itu berhenti, maka yang punya 

tangan diharuskan keluar dari permainan.  

Lagu syair Jamuran, lain lagi irama dan lagunya, lain lagi gerakan bersamanya. 

Lagu Ancak-ancak Ale, irama dan lagunya beda lagi, gerakan bersamanya juga beda pula.  

Kami, anak-anak zaman itu, banyak hafalan lagu-lagu syair bahasa Jawa, dan 

selain dinyanyikan bersama, juga melakukan gerakan bersama. Bosan bermain yang ini, 

ganti yang lain. Bermain di halaman rumah yang luas di bawah sinar bulan purnama, 

sungguh bahagia anak-anak zaman itu 

Lagu-lagu syair bermain juga diajarkan oleh guru di sekolah. Untuk lagu-lagu 

yang diajarkan di sekolah, tidak disertai gerakan-gerakan bersama. Salah satu lagu yang 

saya hafal sampai kini, adalah lagu syair Jalak-jalak Pita. Sulit memikirkan harus 

membaca puisi apa di Thailand, maka saya putuskan saya menyanyi saja lagu-lagu yang 

saya hafal. Maka ketika ke Thailand, dalam pembacaan puisi bahasa Ibu saya 

menyanyikan lagu Jalak-jalak Pita, dan lagu Jepang TooA no Yoi Kodomo Dengan 



prediksi toh pendengar di Thailand tidak tahu artinya. Wong diperdengarkan di Jawa saja 

pendengar muda Jawa tidak tahu artinya Jalak Pita. Ternyata turun dari podium saya 

diacungi tangan mengajak salaman saya, seorang wanita tamu orang Jepang. Dia tahu 

artinya lagu TooA no Yoi Kodomo yang saya nyanyikan itu. 

Kehidupan anak-anak sekolah rakyat pada zaman Jepang di Surabaya rasanya 

selalu gembira. Selalu menyanyi, bersemangat, berpesta dan mengadakan upacara di 

lapangan dengan gegap gempita. Dalam kata berpesta tidak berarti makan-makan 

bersama atau mengenakan pakaian indah-indah. Beras dan makanan baku lainnya saja 

dicatu, bagaimana mau pesta makan? Sedang pakaian sudah hilang dari pasaran bebas 

sejak Jepang menduduki Surabaya. Waktu itu bahkan sudah diperkenalkan celana karung 

dan sarung karet. Memang kadang-kadang murid-murid sekolah dapat pembagian kain 

dari sekolah, tetapi itu terhitung amat langka, dan yang mendapat harus dinilai benar-

benar miskin, atau pandai. Hanya sebanyak hitungan jari tangan sebelah dalam satu 

sekolah dapat pembagian kain. Jadi dalam hal pesta hanyalah dalam berkumpul, 

bersenam bersama, dan beramai-ramai bertemu pada suatu tempat pada suatu waktu. 

Dalam bersenam, supaya pakaiannya tampak seragam, semua anak laki-laki harus 

telanjang dada, tanpa baju. Nah, semua badannya kelihatan cokelat! Serasi! 

Kami ~ murid-murid sekolah rakyat se Surabaya ~ juga bertemu bersama waktu 

mendapat undangan menonton dan bermain sandiwara atau menonton film. Undangan 

tadi tentunya dari Dinas Pengajaran (Jalan Jimerto 25). Kalau undangan senam bersama 

atau mengelu-elukan pejabat di Jalan Tunjungan biasanya seretak semua kelas. Tapi 

kalau menonton sandiwara atau film di gedung tertentu, biasanya dijatah-jatah, misalnya 

undangan hanya untuk anak kelas empat, kelas lima atau kelas enam. Acara menonton 

bersama sering diselenggarakan di gedung Surabaya Hoshokyoku (Studio Radio 

Surabaya) di Simpangweg (gedung RRI Jalan Pemuda). Pada waktu itu gedung tadi 

punya ruangan yang luas seperti halnya gedung bioskop, dengan layar di sebelah dinding 

selatan. Selain layar bisa juga digunakan jadi panggung. Di panggung itulah anak-anak 

dari berbagai sekolah bermain mengadakan pertunjukan. Saya ingat sandiwara gabungan 

yang paling berkesan di hati anak-anak adalah lakon Momotaro (dongeng Jepang). 

Momotaro hendak membunuh raksasa yang garang. Dalam perjalanan ia sempat 

menolong atau berbuat baik kepada pelbagai binatang. Dan dengan bantuan binatang-



bintang itulah Momotaro akhirnya dapat membunuh raksasa. Menjadi sangat berkesan 

karena lakon itu dipanggungkan dengan kelengkapan panggung yang mewah. Pakaian 

yang dikenakan pemain Momotaro, binatang-binatang, dekorasinya yang berlatar 

menggambarkan tanah bersalju, semuanya dibuat secara khusus dan mendekati realita 

yang mewah. Hujan salju digambarkan dengan menaburkan guntingan kertas lembut-

lembut (snippertjes) dari langit-langit panggung. 

Pertunjukan-pertunjukan begini biasanya ditutup dengan pertunjukan film. Dan 

itu langsung main, sehingga anak-anak yang duduk di depan waktu pertunjukan 

sandiwara termasuk duduk di kelas utama, ketika menonton film jadi duduk di kelas 

kambing. 

Gedung Surabaya Hoshokyoku ini selain ruangan untuk pertunjukan yang luas itu, 

masih punya ruangan-ruangan untuk siaran hidup. Siaran untuk klenengan atau 

keroncong tidak di ruang besar tadi, melainkan pada ruangan-ruangan yang dindingnya 

dilapisi bahan antigaung. Ruangan-ruangan siaran itu terletak di bagian depan gedung, 

ditingkat dua, sejajar di belakang tempat mesin sorot film. Jadi dari depan, gedung tadi 

merupakan rumah susun tingkat dua. Bagian depan yang menghadap jalan raya, tingkat 

dua di atas, digunakan untuk studio siaran hidup, dibagi jadi beberapa ruangan. Di 

bawahnya itu merupakan pintu masuk ke gedung pertunjukan, leluasa masuk. Untuk 

menuju ruang tingkat dua, tangganya juga terletak di ruang depan pintu masuk di bawah 

ini, ada di sebelah pinggir kiri maupun sebelah pinggir kanan. 

Gambaran ini perlu saya lukiskan, karena nanti pada peristiwa 28 Oktober 1945, 

pasukan Inggris pimpinan Brigadir Malaby dengan tidak mengindahkan permintaan 

pemerintah Indonesia langsung menduduki gedung Surabaya Hoshokyoku yang waktu itu 

jadi Studio RRI Surabaya. Mereka bertindak brutal, menawan semua orang yang bertugas 

di RRI, dan ketika pihak Arek-arek Surabaya menuntut mereka pergi, mereka menembaki 

orang siapa saja yang berlalu lintas di jalan raya, lewat ruang studio siaran hidup yang di 

tingkat dua. Banyak korban jatuh dari Arek-arek Surabaya. Maka Arek-arek pun 

mengepung gedung RRI ini. Tembak-menembak pun berlangsung semalam suntuk. Tapi 

Arek-arek Surabaya waktu itu belum punya senjata api, jadi mengepungnya ya hanya 

dengan senjata tradisional apa saja, seperti arit, pacul, linggis, bambu runcing. Banyak 

sekali korban pihak Indonesia di situ. Akhirnya hari Senin 29 Oktober 1945, Polisi 



Istimewa pimpinan M.Yassin yang bermarkas di Coen Boulevard 7 (sekarang 

Dr.Sutomo, sekolah St.Louis), satu-satunya pihak Indonesia yang punya senjataapi, 

mengirimkan kendaraan panser lengkap dengan senjataapinya. Penumpang mobil panser 

yang dikirim ke Gedung RRI ada tiga orang, yaitu Luwito, Wagimin dan Sutrisno. 

Mereka merapatkan kendaraannya ke depan gedung, sehingga tidak bisa ditembaki dari 

tingkat atas. Salah seorang turun dan membawa jirigen berisi bensin, disebarkan di atas 

lantai depan gedung. Lalu sebuah granat dilemparkan ke situ. Terbakarlah ruangan bawah 

gedung tadi. Dan terus menyala merambat ke atas. Dengan begitu maka tentara Inggris 

yang ada di tingkat dua bakal kebakar. Mengeetahui hal ini, mereka terpaksa harus 

meninggalkan gedung. Lewat mana? Lewat tangga yang bawahnya sudah terbakar. Kira-

kira ada 10 orang tentara Gurkha (orang suku India yang jadi tentara Inggris) berhasil 

keluar dari gedung. Tapi mereka tidak selamat oleh kepungan Arek-arek Surabaya yang 

sudah benci setengah mati karena sudah banyak korban yang diakibatkan oleh tentera 

Gurkha ini. (Catatan Lukito; 1950). 

Waktu yang tepat saya lupa, tetapi Ir Soekarno pernah berpidato di hadapan para 

pembesar setempat di ruang pertunjukan gedung ini pada zaman Jepang. Saya sendiri 

tidak ikut hadir (baru berumur 11-12 tahun), tapi mendengarkan lewat radio, karena 

pidato tadi disiarkan langsung. Dari laporan penyiarnya dan mengetahui keadaan gedung 

tadi, saya dapat membayangkan keadaannya malam itu meriah. Isi pidato Ir. Soekarno 

pada saat itu yang berkesan di hatiku adalah pertanyaan yang ditujukan kepada penjajah 

Belanda, “.... mengapa baru sekarang tuan-tuan mengatakan bahwa Indonesia itu indah 

permai?” Ucapan yang mendapat tepukan tangan dari hadirin antara lain, “Laut tidak 

memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Tidak memisahkan Pulau Kalimantan 

dengan Pulau Sulawesi. Laut tidak memisah-misahkan pulau-pulau di Indonesia, tetapi 

laut menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, menghubungkan Pulau 

Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Laut mempersatukan Indonesia.” 

Pada perang  Oktober 1945, gedung ini sudah hancur, tidak dapat difungsikan lagi 

untuk penyiaran berita. Maka dari itu ketika Bung Karno dan Malaby mengumumkan 

cease fire  tanggal 30 Oktober 1945 tidak bisa disiarkan lewat studio RRI Simpangweg 

ini, terpaksa disiarkan lewat Radio Pemberontakan Rakyat Surabaya milik Bung Tomo di 

Jalan Mawar Surabaya. Juga ketika Gubernur Suryo menolak ultimatum Mansergh pada 



9 November 1945 malam hari, yang digunakan untuk siaran adalah pemancar NIROM  

(radio swasta milik Belanda zaman dulu, tapi waktu itu sudah milik RRI Surabaya) di 

Embong Malang  (sekitar  Hotel JV Mariot sekarang). 

Pada tahun 1952 gedung RRI Surabaya Jalan Simpang itu dibangun kembali, dan 

difungsikan sebagai gedung penyiaran RRI. Tapi bentuknya sudah lain sekali dengan 

Surabaya Hoshokyoku, meskipun kata orang, kusen-kusennya kayu jati masih digunakan 

dari kusen gedung yang lama.. Generasi anak saya,  pernah ikut siaran Taman Kanak-

kanak di sana. Para orangtua, termasuk saya, di rumah pada memerlukan mendengarkan. 

Yang paling penting nanti Bu Guru yang menjadi pembina siaran bertanya kepada setiap 

anak yang siaran, “Siapa namamu?” Dan si anak menjawab (singkat, cepat), “Neo 

Semeru, Bu!” Kebanyakan orangtua yang mendengar nama anaknya disebut sudah puas 

sekali. Beberapa hari kemudian, si anak pulang dari sekolah membawa foto ukuran 

kartupos yang menggambarkan dia bersiaran di Studio RRI tersebut (kadang-kadang 

sampai 3 lembar gambar yang berbeda). Dengan sukarela orangtua anak memberi uang 

suharga foto yang diharuskan oleh guru taman kanak-kanaknya. Ada kerjasama antara 

guru taman kanak-kanak dengan tukang foto di studio RRI. 

Dan gedung baru tadi ternyata hanya berumur tigapuluh tahunan saja. Pada tahun 

1982 gedung RRI Surabaya itu dibongkar total. Gedung studio siarannya untuk sementara 

dipindahkan ke Jalan Kayun. Namun ternyata pembangunannya gedung lama yang telah 

dibongkar itu tertunda-tunda hingga tak terwujud (terganjal oleh pergantian kabinet, 

pergantian Menteri, pergantian anggaran). 

* 

PADA AKHIR tahun pengajaran saya dinyatakan tidak naik kelas di Sekolah 

Rakyat Jalan Mundu. Jadi di tahun berikutnya saya tetap belajar di kelas 5. Tapi ternyata 

gedung sekolah saya di Jalan Mundu juga dibubarkan. Gedung sekolah yang bagus itu 

akan digunakan sebagai Sekolah Guru Pertama. Murid-murid sekolah Moendoeweg 

dipindahkan ke sekolah-sekolah lain. Khususnya untuk kelas tiga sampai kelas enam 

yang muridnya laki-laki semua, diberikan tempat pindahan di Kampung Tambak Dukuh, 

di sebelah utara THR (sekarang Hi-Tech Mall), digabungkan dengan Sekolah Rakyat 

Canalaan yang muridnya kelas empat sampai kelas enam perempuan semua. Sebenarnya 

bagi mereka yang rumahnya merasa kejauhan pindah ke gedung Tambak Dukuh, diberi 



kesempatan untuk pindah sekolah yang dekat. Kebanyakan murid SR Moendoeweg 

rumahnya di sekitar Tambaksari, Bogen, Jedong, Oro-oro, Kampung SS mestinya boleh 

pindah memilih menjadi murid sekolah di SR.Salakweg, SR.Van Sandict (SD Gabriel), 

SR.Derxstraat (SD.Pacarkeling). Namun, teman-teman agaknya pada minder, karena 

sekolah-sekolah itu dulunya memang sekolah Belanda, muridnya mantan sekolah 

Belanda (HIS), tentulah orang yang berpunya, sedang anak dari SR. Moendoeweg anak-

anak kampung. Maka mereka kompak, mau saja seluruhnya dipindahkan ke 

SR.Canalaan, tapi hanya menempati gedung yang dindingnya setengah tembok setengah 

kayu dan terletak di bagian belakang dari gedung yang menghadap jalan besar Canalaan 

(Jalan Kusumabangsa 121) yang sudah lama dihuni oleh murid-murid perempuan. 

Gedung sekolah SR.Canalaan, dulunya gedung sekolah HCS (Hollandse 

Chineeschool) sekolah rakyat Cina berbahasa pengantar Belanda. Gedungnya bagus, di 

tengah ada halaman yang luas, ada bangsal senam seperti pada SR.Moendoeweg. Tapi 

murid pindahan dari SR.Moendoeweg kelas empat-lima-enam yang semua laki-laki itu 

ditempatkan di gedung sekolah yang menghadap gang buntu Jalan Tambak Dukuh, 

merapat dengan gedung Jaarmarkt, yang waktu itu jadi markas tentara Jepang. Gedung 

yang terdiri dari tiga ruang kelas itu dindingnya separoh tembok, dan separoh papan dicat 

hitam. Jadi seperti gudang. Di depannya ada lapangan yang luas, serta pekarangan ini 

dikelilingi pagar kawat berduri sebagai pagar pekarangan sekolahku. Daerah sekitarnya 

merupakan pekarangan-pekarangan kosong (tidak ada rumahnya) dan ditumbuhi rumpun 

bambu. Keretaapi yang lewat di sebelah timur tampak dari depan kelas, meskipun tidak 

jelas karena terhalang pandang oleh rumpun pisang atau tanaman singkong yang tidak 

terpelihara. Rumah-rumah yang dekat dengan gedung ini termasuk kampung Ngaglik, 

dan Tambak Dukuh. Tanah antara gedung sekolah dengan jalan besar Canalaan dulu 

sudah berupa kampung dengan banyak rumah dan rumpun bambu. (Kampung Tambak 

Dukuh). Pada waktu perang kampung ini hancur jadi sasaran peluru meriam atau bom. 

Tapi gedung sekolahku tetap utuh, dan dipakai untuk sekolah hingga kini (saya melihat 

terakhir 1980, yang menjadi kepala sekolahnya kebetulan teman saya, Drs.Sudarman, 

waktu itu selain jadi kepala sekolah, Mas Darman juga suka bikin-bikin berita di koran, 

bahkan jadi anggota PWI. Dulu Mas Darman rumahnya di Setro sejurusan dengan rumah 

saya Rangkah, lalu pindah ke Perumnas I ketika dapat bagian rumah dari Pemkot). 



Di sebelah selatan dari gedung sekolahku yang baru terdapat parit yang tepinya 

telah disemen (kali meer). Mepet dengan parit terdapat tembok bangunan yang dulunya, 

zaman Belanda, digunakan untuk Jaarmarkt (pasar tahunan), tahun 1950 jadi PRS (Pekan 

Raya Surabaya), tahun 1959 jadi THR (Taman Hiburan Rakyat di mana Srimulat berjaya 

sampai tahun 1975-an), tahun 1980 berubah fungsi jadi Hi-Tech Mall. 

Pada zaman Jaarmarkt (1938?- Jepang menduduki Surabaya) tempat itu tiap bulan 

Juli-Agustus bertepatan dengan peringatan lahirnya Ratu Wilhelmina diselenggarakan 

pekan raya tahunan. Dibuka selama sebulan untuk keramaian, di sana diadakan pameran 

pertanian (tuintoon-stelling), permainan anak-anak maupun dewasa, warung, panggung 

ketoprak, wayang wong, dan sebagainya. Pendeknya pasar malam, pasar yang dibuka 

waktu malam. 

Pada zaman Jepang, seperti apa yang saya lihat waktu saya bersekolah di samping 

tempat itu, tempat tadi digunakan untuk markas tentara Jepang. 

Pada bulan September-Oktober 1945, ketika Arek-arek Surabaya telah berhasil 

merebut kekuasaan dari Balatentara Dai Nippon yang kalah perang, tempat itu digunakan 

untuk mengumpulkan para tawanan Jepang dari berbagai tempat yang berhasil 

dikumpulkan oleh BKR, sedianya akan dikirimkan kembali ke negaranya oleh pihak 

Republik Indonesia (BKR Surabaya). Tetapi seperti yang telah terjadi, pasukan Inggris 

dibawah pimpinan Brigadir AWS Mallaby yang mendapat tugas dari Sekutu, pihak yang 

menang Perang Dunia II, untuk mengumpulkan para tawanan perang, baik bangsa asing 

yang ditawan oleh Jepang pada pendudukan Jepang, maupun orang Jepang yang menjadi 

tawanan karena kalah perang, untuk dikembalikan ke negeri masing-masing, menduduki 

berbagai tempat di Surabaya tidak mengindahkan permintaan pihak Republik Indonesia, 

maka terjadilah peristiwa pertempuran tiga hari antara pasukan Mallaby dengan pihak 

Arek-arek Surabaya. Pengumpulan orang-orang Jepang yang ada di bekas Jaarmarkt itu 

akhirnya dibenahi oleh hasil perundingan antara pihak Republik Indonesia (Presiden 

Soekarno dan rombongannya) dan Pasukan Inggris (Mayor Jenderal Hawthorn yang 

didatangkan dari Jakarta, atasan Brigadir Mallaby) tanggal 30 Oktober 1945 yaitu 

membentuk Kontak Biro yang bekerja sama untuk mengurusi pemulangan tawanan 

perang semua itu. Seperti diketahui, pembentukan Kontak Biro dilakukan tanggal 30 

Oktober siang hari, para petinggi dari Jakarta kembali ke Jakarta, sore harinya Kontak 



Biro dari kedua belah pihak ingin mengamankan berlakunya geencatan senjata di 

Jembatan Merah, di situ tetap terjadi pertempuran, dan Brigadir AWS Mallaby tewas 

tertembak. Sepuluh hari kemudian, 10 November 1945, ultimatum Manseergh (pihak 

Inggris) melakukan penyerangan ke Kota Surabaya, terjadilah sejarah pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya. Inggris berhasil menguasai seluruh wilayah Kota Surabaya, 

dan banyak penduduk Surabaya mengungsi ke luar Surabaya. Surabaya diduduki tentara 

Inggris dengan membentuk pemerintahan A.M.A.C.A.B (Allied Military Administration 

Civil Affaire Branch).Tahun 1946 A.M.A.C.A.B menyerahkan kelola pemerintahan di 

Surabaya kepada pemerintahan Belanda. Oleh pemerintah Belanda paling dulu dibentuk 

K.B.Z  (Kantoor Bevolking Zaken = Kantor Dinas Kependudukan, dengan membawahi 

Wijk (sekualitas Lurah)  sebagai organisasi pemerintahan terendah. 

Pada zaman K.B.Z. atau sehabis perang, (1946-1950 Surabaya dalam pendudukan 

pemerintah Belanda) tempat itu kembali dijadikan Jaarmarkt atau pasar malam tahunan, 

diselenggarakan bulan Agustus. Tahun 1950-1958 Surabaya kembali ke pangkuan RI, 

perayaan model Jaarmarkt dilanjutkan dengan nama Pekan Raya Surabaya (PRS), juga 

diselenggarakan selama bulan Agustus. Jaarmarkt yang mula-mula bermakna sebagai 

peringatan perayaan lahirnya Ratu Wilhelmina, penyelenggaraan selanjutnya (PRS) 

dimaknakan untuk merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Penyelenggaraan PRS cukup ramai, masih seperti ketika zaman Jaarmarkt 

sebelum perang (sayang zaman sebelum perang saya masih kecil, belum banyak ingat apa 

yang terjadi di situ). Malam hari di Pekan Raya Surabaya (PRS) penuh orang berjualan, 

warung, restoran, toko-toko darurat, panggung sandiwara, tontonan lain. Juga ada sokle 

(zoeklicht = sorot pencari), yaitu lampu sorot yang besar sekali disorotkan ke udara, 

malam hari sorotan lampu tadi bisa dilihat dari mana-mana seluruh penjuru Surabaya, 

menandakan bahwa di situ ada pasar malam. 

Pada penyelenggaraan PRS 1950, saya ingat habis ujian penghabisan SMP, saya 

dengan beberapa teman yang sama-sama kelas tiga SMP (Mas Kusman, Mas Yeyek 

Atmoso, yang satu rumah dengan saya di Gersikan 2/23) pergi ke PRS. Itu 

penyelenggaraan PRS yang pertama, atau pasar malam bulanan yang pertama zaman 

Indonesia Merdeka. Kata orang masih sama seperti penyelenggaraan Jaarmarkt tahun 

sebelumnya (1949). Ada bar dan restoran di tengah lapangan, halamannya cukup luas, 



ada orkestranya hidup (dulu sebutannya jazz-band diucapkan jèsbèn) di situ pengunjung 

juga bisa berdansa. Itu kesamaannya dengan Jaarmarkt 1949, pasar malam setahun 

sebelumnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Pada jazz-band ada vokalis 

yang menyanyikan lagu Begin The Beguin, suaranya persis seperti Bing Crosby. Waktu 

itu lagu karangan Cole Porter itu sedang gencar disiarkan di radio, sehingga kami para 

pelajar SMP tahu benar nikmatnya mendengarkan lagu tadi. Selain Bing Crosby, lagu 

yang sama juga populer dinyanyikan oleh The Andrew Sisters, yang iramanya betul-betul 

berlainan dengan suara Bing Crosby yang kalem. Ini suara trio gadis yang kemayu. 

Setelah kami tercengang mendengarkan lagu Begin The Bequin di restoran PRS seperti 

suaranya Bing Crosby itu, kemudian kami dapat kabar bahwa itu suara Bing Slamet. Kata 

Bing mungkin diambil dari Bing Crosby, karena volum suaranya yang memper. Untuk 

orang Indonesia sendiri zaman pergolakan lebih umum menggunakan kata Bung, bukan 

Bing. Waktu pulang jalan kaki dari PRS, sampai di rel keretaapi Ambengan, kami 

menengok lihat pada pasar malam yang kami tinggalkan, ternyata PRS merupakan sinar 

lampu yang menerangi udara di atasnya, dan di udara sana terlihat debu berhamburan 

yang sangat pekat. Padahal waktu di sana tadi, kami tidak merasakan adanya debu 

berhamburan. Kami tidak merasa menyedot debu. 

Pada penyelenggaraan PRS selanjutnya, saya pun sering menonton. Sedikit demi 

sedikit ada perubahan. Misalnya permainan yang berwujut judi (paseran bang-jo, lempar 

gelangan, lempar bola bertahan di tiga warna) hilang. Restoran dengan orchestra dan 

untuk dansa juga tidak ada lagi. Di tengah ada panggung terbuka, di sana sering 

diselenggarakan pertunjukan kesenian. Saya pernah beberapa kali mendapat undangan 

menonton pertunjukan drama di panggung tengah itu. Antara lain lakonnya Awal dan 

Mira, Pakaian dan Kepalsuan, Mak Comblang, Di Langit Ada Bintang di pentas terbuka 

PRS itu (betapa giatnya budayawan Surabaya waktu itu!) 

Pada tahun 1958 itu saya sudah selesai menuliskan roman saya pertama Tak Ada 

Nasi Lain. Saya kirimkan ke penerbit buku (PT Pembangunan) tapi ditolak, dikembalikan 

karena tidak cocok dengan “politik” saat itu. Naskah saya tunjukkan kepada 

Moh.Rustandi Kartakusuma yang kebetulan mengadakan ceramah di Surabaya. Waktu 

itu Moh.Rustandi menjadi penggedor sastra Indonesia yang katanya semua kitch, dengan 

terbitnya artikelnya berturut-turut di Majalah Siasat pimpinan Rosihan Anwar: 



Indonesiasi Tjiliwung. Mengamati roman saya, dia terus datang ke rumah saya, 

mengatakan bahwa roman saya (Tak Ada Nasi Lain) itu roman yang sebenarnya. Bukan 

kitch. Dia sampai beberapa kali ke rumah saya, berbincang berjam-jam, sehingga rasanya 

jenuh, lalu ajak beliau pergi saja ke PRS. Pada malam itu, kami tidak membeli apa-apa, 

tidak bermain apa-apa, tidak menonton apa-apa, di PRS hanya duduk bersanding berdua 

dan bicara tentang sastra Indonesia masa kini dan masa depan. Tak Ada Nasi Lain 

kemudian juga saya revisi dengan ejaan baru 1972, saya kirimkan ke PT.Dunia Pustaka 

Jaya pimpinan Ayip Rosidi, tetapi juga ditolak dan dikembalikan. Tahun 1990 ketika 

saya sudah pensiun dari PNS, ditawari pekerjaan jadi redaktur tabloid bahasa Jawa Praba 

di Jogya oleh Mas Arswendo Atmowiloto, naskah Tak Ada Nasi Lain itu saya kirimkan 

ke Harian Kompas, diterbitkan sebagai cerita bersambung. Setelah menunggu selama 32 

tahun, novel itu baru diterbitkan oleh Kompas. 

* 

PADA WAKTU saya bersekolah di gedung sekolah Tambak Dukuh samping 

benteng (pagar tembok) Jaarmarkt itu (1943-1945), bangunan Jaarmarkt tadi digunakan 

untuk markas tentara Jepang. Sangat tepat, karena tempat itu sekelilingnya dipagari 

dengan pagar tembok seperti benteng. Bagian depan bangunan benteng (bekas Jaarmarkt 

itu) yang menghadap jalan besar Canalaan (Kusumabangsa) berbentuk khusus, yaitu di 

bagian selatan dan utara terdapat pintu besar (gerbang) bisa untuk keluar-masuk 

kendaraan besar masuk ke benteng, sedang bagian tengah pagar temboknya cekung, pada 

dinding tembok yang cekung tadi terdapat loket-loket penjualan karcis masuk, bangunan 

loket maupun gerbangnya dibangun menara yang bentuknya khusus pertanda Jaarmaarkt 

Soerabaia. Pada zaman Jepang, tentu saja loket-loket itu tidak pernah digunakan sebagai 

fungsinya. Bahkan pintu gerbang tengah itu ditutup mati, di depannya yang cekung 

ditanami pohon jarak yang lebat. Pintu masuk di sebelah utara juga tidak pernah dibuka. 

Sedang di sebelah selatan, selalu dibuka. Bagian dalam pintu benteng terdapat ruang jaga 

seregu heitaisan, di luar pintu.terdapat rumah jaga dan seorang heitaisan yang membawa 

senapan panjang. 

Orang lalu-lalang di jalan harus menghormat kepada heitaisan penjaga pintu 

tersebut. Caranya dengan bersikap tegak menghadap heitaisan penjaga gerbang, lalu 

menundukkan badan. Anggukan badan ini dijawab dengan sikap yang sama oleh 



heitaisan tersebut. Perempuan-perempuan Madura yang membawa keranjang di 

kepalanya biasanya enggan menurunkan beban bawaannya, sedang untuk menundukkan 

badan tidak mungkin. Maka cara menghormatnya dengan menekuk lututnya. 

Sebelum disiplin meresap di hati sanubari murid-murid SR Canalaan, apabila 

lewat di depan penjaga itu, mereka seringkali mempermainkan si penjaga. Kadang-

kadang pura-pura asyik berbicara dan tidak menghormat. Biasanya tidak terjadi apa-apa. 

Tapi pernah penjaganya marah-marah, dan anak-anak ini ditampar dengan keras. 

Kadang-kadang sengaja anak-anak ini tidak menghormat bersama-sama, melainkan satu 

per satu. Giliran yang lain belum mau menghormat kalau penjaga belum kembali tegak. 

Jadi setelah membalas yang pertama, penjaga tegak, diterima oleh anggukan anak kedua, 

kembali mengangguk. Baru saja tegak di sana sudah menunggu anak ketiga yang 

menghormat. Terpaksa si penjaga membalas lagi. Begitu seterusnya. 

Setelah punya disiplin, anak-anak lewat di depan penjaga dengan berbaris, dengan 

“hotjotorit” (langkah tegap) dan “kashira migi!”(tengok ke kanan). Mereka amat bangga 

melakukan ini. Kalau dengan cara berbaris cara menghormat seperti ini, heitaisan 

penjaga benteng pun tidak membungkukkan badan, melainkan membalas hormat dengan 

mengangkat senjata dengan dua tangannya di depan dadanya, sehingga barisan anak-anak 

itu  lewat dan diberi aba-aba “naure!”. 

Demi keamanan, tiap kali ada serdadu-serdadu Jepang membawa senapan panjang 

dan sangkur terhunus patroli mengelilingi markasnya (bekas bangunan Jaarmarkt itu). 

Keamanan maksudnya agar para serdadu di markas stiril tidak berhubungan dengan 

orang kampung di luar markas. 

Di pihak lain, serdadu-serdadu di markas itu seringkali butuh sesuatu pasokan dari 

luar markas. Maka seringkali terjadi barter barang antara orang-orang kampung di sekitar 

gedung sekolah saya (Tambak Dukuh) dengan serdadu di dalam markas. Mula-mula 

barang yang ditukar itu dilewatkan di atas pagar tembok yang tingginya sekitar 3 meter, 

yaitu pihak serdadu memanjat tangga dari dalam benteng, berkomunikasi dengan orang-

orang kampung di luar markas.Tapi kemudian lebih berani lagi, yaitu para serdadu tadi 

membobol tembok sehingga jadi lubang besar. Entah bagaimana, pembobolan lubang 

besar ini apa memang direncanakan untuk sesuatu (seizin komandan) atau memang 

pekerjaan yang tekad-tekadan. Sebab setelah terdapat lubang besar bobolan tembok, tidak 



ada lanjutan pekerjaan lain. Paling-paling lubang besar itu ditutup dengan papan atau apa 

dari dalam markas. Nah, lewat lubang bobolan pagar tembok tadi, cara barter antara 

kebutuhan pihak serdadu dan pihak orang Kampung Tambak Dukuh berlangsung lebih 

gampang dan intensif. Bisa siang hari atau kapan saja. Ini terjadi pada sepanjang waktu di 

sepanjang pagar tembok. Orang-orang kampung itu tahu saja apa dan kapan barang-

barang barterannya bisa dipertukarkan. 

Nah, inilah yang dikerjakan oleh para serdadu patroli. Juga tidak kenal waktu, 

pagi, siang, sore, mungkin malam juga. Kami anak-anak sekolah sering menyaksikan, 

serdadu yang membawa senapan laras panjang, memburu-buru orang kampung yang 

mendekati pagar tembok markas. Orang-orang kampung diusir dari dekat pagar tembok 

markas serdadu Jepang. Dilarang berhubungan dengan serdadu di dalam markas. 

Dari dalam markas yang bisa keluar antara lain pembagian kue moci. Ditukar 

dengan rokok kretek. Agaknya para heitaisan di markas bosan tiap kali mendapat kue 

moci, yaitu makanan dari ketan sekepal dibungkus parutan kelapa manis. Kue itu 

ditempatkan pada kemasan anyaman bambu, tiap kemasan berisi 12 buah kue moci, 

diatur 4X3 buah deretan. Akibat dari barter itu, anak-anak sekolah dapat membeli kue 

moci, karena oleh orang kampung dijual di depan sekolah kami. 

Bisnis barter itu agaknya berlangsung hingga malam hari. Sebab tidak jarang 

pagi-pagi benar ketika kami datang di sekolah, di pekarangan dan emperan (serambi) 

sekolah terdapat abu dan puntung rokok, bedak dan kapotjes (kondom) bekas pakai. 

Menemukan kondom, barang itu biasanya dijadikan mainan oleh anak-anak. Dipungut 

dan dilempar-lemparkan ke arah temannya. Malah pernah diselundupkan ke laci meja 

seorang teman saya Suwojo, anak yang paling pandai dalam segala mata pelajaran, 

sikapnya sombong, dan dibenci oleh banyak teman. Oleh Suwojo, ketika mendapati 

barang itu, langsung dipegang dan ditunjukkan kepada guru yang sedang mengajar. Kami 

murid satu kelas bersorak. (Murid kelas 4, 5, 6 yang belajar di gedung itu ~ pindahan dari 

SR Moendoeweg ~ semua laki-laki). Kadang-kadang terdapat juga cepretan darah di 

lantai emperan sekolah kami. Kami, murid-murid yang bertugas menyapu membersihkan 

kelas (didaftar bergantian) yang membersihkan cepretan darah, bedak, puntung rokok, 

kapotjes, yang tidak hanya satu kali mendapatkannya dan membersihkannya, yang tidak 



hanya di satu tempat didapatinya, tapi juga terdapat di sekeliling gedung, ada di depan 

kakus, belakang gedung, di rumputan depan gedung. 

Agaknya, sekalipun daerah sekitar gedung sekolah kami seram dengan banyaknya 

rumpun pisang dan bambu, tetapi malam hari menjadi tempat rendez vous yang cukup 

meriah antara perempuan kampung dengan heitaisan yang haus seksual.. 

* 

WATAKUSI NO SENSEI wa Gunadei toihiimasu. Guruku bernama Gunadi. 

Dalam tulisan Katakana seperti yang tercantum di kartu dadanya dieja Gunadei. 

Di sekolah kami yang baru, SR Canalaan, kami sangat beruntung mendapat guru 

Pak Gunadi. Orangnya masih muda, bersemangat, dan fasih berbahasa Nippon. Ia 

mengajar bahasa Nippon di kelas lima dan enam dan mengajarnya dengan intensif. 

Dengan kepandaiannya berbahasa Nippon dan semangatnya yang menyala itu, ia menjadi 

orang yang dikasihi oleh Shita-san, yaitu Kepala Dinas Pangajaran Surabaya yang 

kantornya di Jalan Jimerto 25. Instruksi dari atasan bisa cepat sampai di sekolah kami. 

Keberuntungan lain yang kami terima dengan memiliki Pak Gunadi adalah 

diajarkannya disiplin yang ketat pada sekolah. Disiplin seperti halnya tentara Jepang. 

Kata disiplin yang berasal dari kata Belanda, bahasa yang sedapat mungkin dilenyapkan 

dari bumi Indonesia saat itu, oleh Pak Gunadi justru diperkenalkan kepada anak-anak 

dengan memperlakukan peraturan sekolah dengan ketat. 

Dari Pak Gunadi kami diajari bergerak cepat dan mengatur diri secara rapi. Pada 

bunyi bel yang pertama pagi hari, sekalian murid harus bersiap-siap. Bel kedua 

dibunyikan dua menit kemudian, dan murid-murid seluruh sekolah harus datang ke 

tempat upacara di halaman gedung sekolah yang di depan dengan gerak cepat (berlari). 

Tutup mulut. Bel yang ke tiga kalinya pada jarak waktu yang sama, sekalian murid sudah 

selesai berkumpul dan siap melakuikan upacara. Upacara selalu dilakukan dengan tertib 

dan khidmat. Dikerjakan tiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai. 

Selesai upacara bendera dilanjutkan dengan gerak badan pagi. Dai It dan Dai Ni. 

Di SR.Canalaan tidak pakai musik yang disiarkan oleh radio pada jam setengah delapan. 

Seluruh radio di Jawa direli dari Jakarta menyiarkan musik radio taiso. Ketika di 

SR.Moendoeweg kami mengikuti senam pagi dengan irama musik dari radio yang direli 

dari Jakarta itu. Jadi kalau semua orang, baik anak sekolah maupun orang kantoran, 



melakukan senam pagi Dai It dan Dai Ni menurut musik dari siaran Radio Jakarta, maka 

seluruh Jawa dalam waktu yang sama melakukan senam pagi Dai It dan Dai Ni. Di 

seberang jalan depan sekolah, ada radio umum yang selalu berbunyi tiap ada siaran radio, 

bunyi musik radio taiso Dai It dan Dai Ni juga berbunyi lantang, terdengar juga dari 

halaman sekolah kami, namun kami abaikan. SR.Canalaan pakai cara tersendiri. 

Dalam waktu satu menit setelah tanda upacara bendera selesai, anak-anak dengan 

gerak cepat mengambil jarak, mencari tempat masing-masing yang sudah ditandai dan 

ditetapkan, untuk melakukan gerak badan itu. Setelah menempati tempat masing-masing, 

jarak yang benar dan lurus dengan teman di samping dan di depan, maka anak-anak laki-

laki melepas bajunya dan menaruh baju tadi di depannya. Taiso (senam) dilakukan Dai It 

dan Dai Ni dipimpin oleh ketua umum, kakak kelas enam. Waktu saya kelas 5, yang jadi 

ketua umum namanya Triman. Tiap kelas punya ketua kelas, seorang murid yang 

ditunjuk, biasanya yang paling besar badannya. Sebagai ketua umum Triman memimpin 

segalanya dalam bahasa Jepang. Memimpin sejak awal upacara tiap pagi. Setelah 

masing-masing kelas barisannya rapi, ketua-ketua kelas berlari ke depan guru (dengan 

aba-aba oleh Triman), melapur kepada guru, lalu kembali ke barisan kelas masing-

masing, melakukan upacara bendera dan bersumpah sebagai pelajar Jawa Baru (Sin Jawa 

Gakkuto no Cikahi), lalu melakukan gerak badan pagi. Dalam senam Dai It dan Dai Ni, 

Triman berdiri di atas meja (yang sudah dipasang tetap), sambil memberi aba-aba tegas 

dan keras dalam bahasa Nippon, ia juga ikut bergerak badan. Caranya bergerak badan 

sesuai dengan gerakan murid-murid yang dipimpin, tetapi dalam gerakan murid 

umumnya menggerakkan badan ke kiri, Triman yang berdiri menghadap ke kami 

gerakannya ke kanan. Dengan begitu gerakan kami dan Triman jurusannya sama. Dengan 

ketua umum Triman, kami seperti punya pasangan dengan Pak Gunadi. Sikapnya keras, 

disiplin, rapi. Dengan pimpinan yang demikian, murid sekolah rakyat Canalaan segera 

menjadi sekolah contoh (mohan gakko) seluruh sekolah rakyat di Surabaya. Kami 

seringkali mendapat tamu pembesar-pembesar Jepang, yang melihat kesigapan kami 

melakukan kegiatan belajar tiap hari. Akhirnya kami diresmikan menjadi sekolah contoh.  

Mula-mula hanya mengenai baris-berbaris dan melakukan upacara. Kemudian 

dalam seluruh kehidupan belajar di sekolah murid-murid SR Canalaan diharuskan 

melakukan disiplin yang tinggi. Datang dan pulang sekolah murid-murid harus berbaris, 



tidak sendiri-sendiri. Kelompok lima sampai sepuluh orang berbaris masuk sampai di 

halaman sekolah, lalu dibubarkan. Barulah pergi ke kelas masing-masing. 

Aturan ini mula-mula kami lakukan dengan rasa terpaksa. Begitu keluar dari 

pekarangan sekolah, barisan langsung bubaran. Dan sebelum masuk pekarangan sekolah 

mereka menunggu dulu di luar pagar hingga cukup berkumpul untuk satu regu barisan, 

baru masuk dengan berbaris. Tetapi kemudian hari kami tidak merasa terpaksa lagi, 

bahkan bangga berbaris berangkat dan pulang sekolah. Kelompokku (anaknya tidak 

tetap) biasanya pagi berkumpul di perempatan Derxstraat-Van Strippiaan (Pacarkeling-

Kalasan) lalu berbaris dengan tegap dan teratur sampai di sekolah (SDN Kusumabangsa 

121 sekarang). Di tengah perjalanan kadang kami bertemu dengan barisan lain, 

bergabung, maka ketika masuk ke halaman sekolah, barisan menjadi besar dan banyak 

(sering saja tidak lalu bergabung, sehingga masing-masing punya regu sendiri-sendiri, 

masuk ke pekarangan sekolah dengan aba-aba dari masing-masing regu). Ramai dan 

sibuk, seperti di terminal bis yang masing-masing bis mengatur parkirnya. 

Sejak berlakunya disiplin pulang-pergi sekolah harus berbaris, setidaknya beregu, 

di pintu depan markas tentara Jepang sebelah selatan sekolah kami, kami selalu 

menghormat heitaisan penjaga dengan barisan berjalan langkah tegap berbaris. 

”Hotjotoriiit! Kashiraaa migi! Naure! Karada sonoma wa, ajime!” 

* 

SUDAH MENJADI kebiasaan sejak Jepang menduduki Surabaya anak-anak 

sekolah pada hari Sabtu tidak diberi pelajaran. Hari itu masuk sekolah, tetapi digunakan 

untuk bekerja membersihkan sekolah. Kingrohoshi namanya. Pada waktu itu lebih sesuai 

diterjemahkan kerja bakti. Tetapi pada waktu sekarang mungkin lebih tepat dengan hari 

krida. Doyobi artinya hari Sabtu. Jadi bekerja bakti di sekolah itu disebut Kinrohoshi no 

Doyobi. 

Membersihkan kelas, membersihkan halaman kelas, biasanya dapat dikerjakan 

oleh anak-anak kecil kelas satu sampai kelas empat. Untuk anak-anak kelas lima dan 

enam dikerahkan untuk berkebun di halaman sekolah. Maka dalam masa kerja bakti 

beberapa kali saja seluruh  tanah halaman sekitar gedung sekolah berubah menjadi kebun. 

Yang ditanam ketela rambat, singkong, tomat, terung, kacang tanah. Kebun ini perlu 



disiriami. Dan ada tambahan pekerjaan bagi murid-murid kelas lima dan enam, 

menyirami kebun tiap pagi. 

Karena kebun telah terselenggara, maka pada hari Sabtu-sabtu selanjutnya, 

mereka tidak berkebun lagi. Dikerahkan untuk mencari buah jarak yang sudah kering 

(tua). Buah jarak di halaman sekolah sudah dipetik oleh anak-anak kelas bawahan. Anak-

anak kelas lima dan enam disuruh mengumpulkan buah jarak yang pohonnya tersebar di 

seluruh kota. 

Ber-kingrohoshi di luar halaman sekolah biasanya digunakan untuk menjelajah 

kota oleh anak-anak sekelas saya. Guru yang mengantar atau mengawasi kadang-kadang 

tidak disukai, hingga langsung saja, ditinggalkan di tengah perjalanan. Pernah anak-anak 

kelas kami sejak keluar dari halaman sekolah berbaris dengan berjalan cepat menuju 

Jembatan Kalianyar-Jagalan. Dari sini gurunya sudah tertinggal jauh. Sepanjang tepi 

Sungai Undaan buah jaraknya memang telah banyak yang tua. Dulu yang menanam juga 

kami. Buah yang kering kami petik sambil berlari. Sampai di Jembatan Ngemplak kami 

pindah ke sebelah barat sungai, lewat Gentengkali. Guru kami sudah jelas tidak 

mengikuti kami. Di Jembatan Genteng kami kembali mengambil buah jarak sepanjang 

tepi sungai, lewat Ketabangkali, lalu Kayun, dan baru berhenti lari dan beristirahat di 

bawah pohon beringin di Karimunjawastraat. Kami kembali ke sekolah ketika hari telah 

siang. Kami pulang ke sekolah dengan membawa hasil buah jarak yang lumayan banyak. 

Kami bawa dengan berbaris langkah tentara yang sudah kami hafalkan aba-abanya. Kami 

melewati Jalan Sumatra, depan Stasion Gubeng, Signalstraat (Jalan Anggrek), terus 

Canalaan. Kami berbaris dengan gagah, sambil menyanyikan lagu-lagu Jepang yang kami 

hafali:  “Todoroku, todoroku, ashi wo TooA! O kuni no tameni, ichi wo kuga....!” Artinya 

apa, entahlah! Kata guru kami yang mengajar nyanyi, ~ Pak Wiyasmo ~ itu artinya 

“derap semangat kaki bangsa Asia Timur, untuk bermanfaat bagi negari”. 

Dalam kesempatan lain mengumpulkan buah jarak di luar halaman sekolah ini, 

pernah juga kami masuk markas tentara di Jaarmarkt sebelah gedung sekolah kami itu. 

Tempat yang di depannya dijaga oleh heitaisan bersenjata sehingga markasnya 

merupakan benteng yang serem itu, ternyata lebih merupakan tanah lapang yang tidak 

terpelihara. Kosong. Hanya di bagian utara yang merupakan bangunan tembok permanen 

(pernah disebut gedung utama) ditempati beberapa pasukan dengan beberapa buah 



kendaraan perang. Di tengah lapangan ada gundukan tanah perlindungan, di situ ada 

sepucuk meriam penangkis serangan udara. Ketika kami masuk mencari buah jarak, 

beberapa orang Jepang yang ditugasi menjaga meriam memperlihatkan diri. Mereka 

sedang cuci pakaian. Telanjang bulat. Hanya pada auratnya ditutup oleh selembar 

saputangan. Dan ternyata tidak hanya yang sedang mencuci pakaian telanjang demikian. 

Pada kesempatan lain ketika kami masuk tidak sedang pada mencuci, mereka pun 

bergerak ke sana kemari dengan pakaian model Tarzan demikian. Cawatnya lebih sempit 

daripada punya Tarzan, karena hanya selebar auratnya saja saputangan penutupnya. 

Pada galibnya kami belajar seminggu lima hari. Tetapi dalam soal kegiatan 

bekerja guru kami selalu mengemukakan orang Jepang sebagai bangsa yang harus 

dicontoh. Bangsa Jepang bekerja seminggu tujuh hari penuh, tanpa mengenal hari Sabtu 

dan Minggu. Ada lagunya yang diperkenalkan kepada kami betapa bangsa Jepang giat 

sekali bekerja. Syair lagu itu antara lain berbunyi: Getsu Ka Sui Moku Moku King King.  

Artinya hari bekerja dalam seminggu bagi bangsa Jepang adalah: Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis, Kamis, Jumat, Jumat. Jadi Doyobi dan Nichiyobi  (hari Sabtu dan hari Minggu) 

yang biasanya dimanfaatkan sebagai hari krida atau hari santai berlibur, tidak ada.. 

Murid-murid SR.Canalaan berolah raga di Canaplein (lapangan atau taman Jalan 

Cana). Tiap olah raga tentu main kasti. Tempat main kami sekarang jadi Taman Makam 

Pahlawan. Tempat itu dulu diparoh dua bagian, sebelah barat berupa taman dengan bunga 

dengan pot-pot besar. Sebelah timur, lebih dari setengah lapangan, merupakan lapangan 

rumput. Pagar batasnya pohon bunga sepatu setinggi lutut. Seluruh taman dan lapangan 

dikelilingi deretan pohon cemara, yang memberikan bunyi berdesau khusus bila ditiup 

angin. Rasanya nikmat sekali apabila sehabis diburu-buru pemegang bola kasti bisa 

selamat kembali ke kandang, lalu duduk di bawah pohon cemara yang rindang. 

Pada peristiwa perebutan kekuasaan melawan Jepang awal Oktober 1945, pada 

umumnya seluruh Surabaya tidak mengalami perlawanan yang berarti dari pihak Jepang. 

Yang memberi perlawanan gigih adalah pasukan Jepang di Markas Kenpeitai (kemudian 

jadi Tugu Pahlawan), dan di Markas Kaigun di Gubeng Pojok (sekarang sedang dibangun 

Grand City). Perlawanan Kaigun (Angkatan Laut Jepang) di Gubeng Pojok ini banyak 

juga korbannya di pihak Indonesia. Saya kurang jelas para korban jiwa jenazahnya 

dimakamkan di mana, mungkin sekali ada yang dibawa oleh keluarganya, atau juga 



dimakamkan untuk pertama kalinya di Canaplein, tempat saya dan kawan-kawan sekolah 

bermain kasti. Suasana perebutan kekuasaan tadi yang bergerak rakyat Surabaya yang 

belum terorganisir dengan baik. Melawan pasukan Jepang, siapa berani? Rakyat 

Surabaya berani! Bondo nekad! Tidak punya senjata, tidak ada garis pimpinan, pokok 

karep ya nekad menyerbu markas Jepang begitu saja. Lalu, ketika jadi korban jiwa, siapa 

yang tanggung jawab? Jadi siapa yang jadi korban, lalu yang merawat maupun yang 

ngopeni siapa, tidak jelas. Tetapi yang saya tahu jelas, pada pertempuran akhir Oktober 

1945 (rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris Mallaby) korban jiwa pihak Indonesia 

yang jatuh juga banyak. Dan beberapa jenazahnya dimakamkan di Canaplein. Yakni 

jenazah korban akibat pertempuran di gedung HBS (kompleks sekolah SMAN 

Wijayakusuma), ketika kompleks itu diduduki pasukan Inggris pimpiman Brigadir AWS 

Mallaby. Pemakamannya dihadiri juga oleh Walikota Surabaya ketika itu Radjamin 

Nasution. Taman tempat saya bermain kasti itu dijadikan Taman Makam Pahlawan. 

Sampai tahun 1975, taman ini masih menerima jenasah untuk dimakamkan di 

sini. Tapi bukan lagi jenazah korban pertempuran kota, dan bukan pula orang kampung 

yang jadi korban pertempuran melawan penjajah. 

* 

WARNA BENDERA NIPPON merah dan putih. Bentuknya sangat sederhana, 

yaitu dasar putih dengan bulatan merah di tengah. Namanya hi-no-maru. Hi artinya 

matahari, maru bulatan.. Membuat bendera Hinomaru gampang saja. Tapi pada zaman 

kain mahal dan benang tidak ada seperti saat itu, membuat bendera jadi sulit. Saya 

seringkali berpikir bagaimana caranya menjahit bulatan merah di tengah itu. Kalau 

menjahit pakai benang masih mending, bisa bulat, tapi kalau pakai serat nanas seperti 

yang sering dilakukan orang menjahit di Surabaya zaman Jepang itu, akan terasa 

rumitnya. Dan menempelkan bulatan merah dari dua sisi, bukankah lalu menebal, 

rangkap tiga! Atau, pada zaman ngirit, apa bulatan merah di tengah itu sebaiknya 

dikrowoki dulu? 

Suratkabar yang paling populer di Surabaya zaman Jepang  adalah Suara Asia. Ini 

terbit di Surabaya. Sedang yang dari Jakarta Asia Raya. Ejaannya betul pakai Y untuk 

Raya. Tidak tiap orang berlengganan suratkabar. Rata-rata kawan sekolahku, yang 

rumahnya di kampung-kampung Jagiran, Jedong, Oro-oro, Karanggayam dan Kampung 



SS, tidak ada satu pun yang berlangganan koran. Suratkabar hanya dibaca oleh orang-

orang Kampung Landa, atau daerah Straat. Termasuk rumahku. 

Berita hangat yang dimuat di suratkabar waktu itu adalah pertempuran laut. Sejak 

perang di Kepulauan Mariane, pertempuran sampai titik darah penghabisan di Kepulauan 

Saipan, di Luzon, sampai perang di Okinawa. Biasanya diberitakan tenggelamnya kapal 

armada Sekutu begitu banyak, juga pesawat terbang Sekutu banyak yang runtuh. Apalagi 

dengan barisan Kamikaze, barisan berani mati, yang dengan pesawat terbangnya sengaja 

masuk ke cerobong asap kapal musuh. Hasilnya hebat sekali. Tapi anehnya kok kian 

lama perang laut itu kian hari kian mendekati Tokyo! Dan Mariane, Salomon, Saipan, 

Luzon berhasil direbut oleh pasukan Sekutu. 

Kantor berita perang demikian biasanya dari Dai Honghai, sedang berita dalam 

negeri dikutip dari Domei. 

Selain suratkabar ada juga majalah. Di rumah saya tidak berlangganan majalah. 

Tapi saya bisa membaca di rumah paman di Gersikan gang 2 nomer 23. Majalahnya 

Djawa Baroe (dan judul di sampul juga ditulis dengan huruf Katakana: Sin Jawa). Juga 

ada majalah Pandji Poestaka. Penampilan Djawa Baroe lebih meriah, banyak gambarnya, 

memuat berita-berita hiburan seperti sandiwara atau film. Film produksi zaman itu yang 

dimuat di Djawa Baroe antara lain Hujan dengan Dahlia dan Mohammad Mochtar 

sebagai pemainnya, Jatuh Berkait dengan Miss Soerip (penyanyi terkenal keroncong 

dengan bola matanya yang bulat berputar-putar sehingga terkenal dengan julukan Si Mata 

Roda) sebagai bintangnya. Juga dimuat lagu-lagu baru di majalah Djawa Baroe. Pada 

halaman akhir dari majalah Djawa Baroe terdapat gambar-gambar coretan tangan dengan 

sebutan (rubriek) Karikatur. Dulu saya kira “karikatur” itu bahasa Jawa, yang artinya 

“dihaturkan kari-kari” (dihidangkan pada halaman akhir-akhir), seperti contohnya di 

majalah Djawa Baroe itu. Ternyata karikatur adalah lukisan sindiran yang lucu. 

Pandji Poestaka lebih banyak memuat artikel-artikel berat. Saya kurang suka 

membacanya. Tetapi kadang-kadang masih ada kusemak lembaran-lembaran berbahasa 

Jawas. Cerita pendeknya saya sukai. Di situ saya kenal tulisan R.Intojo. Poerwadhie 

Atmodihardjo (sampai saya aktif menulis sastra Jawa, dia masih juga aktif menulis) dan 

Ilham Notodidjojo (Soebagio IN) yang sampai sekarang (2009) saya masih berhubungan. 



Membaca cerita berbahasa Jawa memang saya suka sekali. Terutama yang dimuat 

di Panjebar Semangat. Sayang  pada zaman Jepang majalah terbitan Surabaya itu tidak 

terbit. Tapi saya bisa pinjam (ikut baca) majalah-majalah lama di rumah keluargaku di 

Genteng Bandar Lor nomor 25, rumah Wijckhoofd Pak Mangunwiradi. (Putera beliau, 

R.M.Wiratmoko, tahun 1983 jadi Kakanwil Ditjen Bea Cukai Wilayah 7 Jawa Timur,  

kantornya di Surabaya). Membacai Panjebar Semangat di situ yang memuat berita-berita 

perang di Eropa, saya merasa bahwa bahasa Jawa mampu menjadi bahasa modern, 

menjadi bahasa jurnalistik. Sekiranya dipelihara dan dikembangkan, tentunya dapat pula 

menjadi bahasa ilmiah. Sayang kekayaan budaya ini tidak terpelihara, sehingga orang 

Jawa sekarangpun tidak menguasai bahasa Jawa lagi. 

* 

ROKOK KRETEK adalah rokok yang kalau diisap berbunyi kretek-kretek. Pada 

galibnya rokok yang tembakaunya dibubuhi cengkeh dapat timbul bunyi demikian. Tapi 

pada tahun 2602-2605 Showa di Surabaya yang disebut rokok kretek jamaknya adalah 

rokok klobot (kelopak buah jagung). Cara menjualnya tiap enam batang dibungkus 

dengan kertas putih bening tembus pandang, ditempeli etiket (lebel). Etiket inilah yang 

menentukan identitas pabriknya, dan disebut cap. Jadi ada rokok kretek cap Gunung 

(pabriknya di Tulungagung), cap Toke (Nganjuk), cap Keris (Madiun), cap Jarbu Bol 

(Kudus) dan lain-lain. Amat banyak macamnya. Paling banyak keluaran Kudus. Karena 

beraneka macamnya cap rokok dengan gambar berwarna yang beda-beda dan indah-

indah, maka sejak sebelum Balatentara Dai Nippon menginjak Bumi Surabaya saya suka 

sekali mengumpulkan berjenis cap rokok kretek ini. Sudah terkumpul lebih dari 200 

macam, saya tempelkan pada sejilid buku tulis. Tidak bedanya dengan para philatelis 

sekarang. Dan terus saja saya mencarinya, memunguti cap rokok di tepi jalan. Gambar 

yang kembar saya buang. 

Pada zaman Jepang kegemaran mengumpulkan cap rokok ini saya teruskan. 

Meskipun berangsur-angsur banyak pabrik rokok kretek mati, tapi ada juga yang tumbuh. 

Termasuk cap Bentul keluaran Malang, saya temukan capnya pada akhir pendudukan 

Jepang. 

Karena alasan mencari cap rokok ini saya menjadi pengembara yang tangguh. 



Tiap hari berkelana sambil mencari bungkus rokok yang terbuang di tepi-tepi 

jalan dan tong sampah. Lebih-lebih pada hari Minggu, tidak segan-segan saya berangkat 

berjalan kaki seorang diri menjelajahi kota dimulai dari Rijsstraat (Jalan Penataran) lewat 

viaduk, Simpangweg, Palmenlaan (Panglima Sudirman, dulu di Taman AIS Nasution itu 

banyak pohon palem seperti yang sekarang tumbuh di depan Kristus Raja. Mungkin 

untuk mempertahankan nama Palmenlaan), Tamarindelaan (tamarinde artinya buah asam, 

sekarang Jalan Pandegiling), Kaliasin, Embong Malang, Bubutan, Tempelstraat 

(Kepanjen) atau lewat Staatstuin (Kebonraja), Societeitstraat (Veteran), Roode Brug 

(Jembatan Merah), Willemplein (Taman Jayengrana), Kembangjepun, Kapasan, 

Kapasari, Ngaglik, kembali ke Van Strippiaan Leuseusstraat (Kalasan). Hampir tiap 

Minggu saya lakukan penjelajahan kota demikian. Kadang-kadang sampai ke Bataviaweg 

(Jalan Jakarta). Karena itu dapat mengumpulkan banyak cap rokok, saya hafal dengan 

keadaan kota. Sambil lalu juga singgah di gedung bioskop, nonton gambar yang 

terpampang di situ. Gedung bioskop Miami Gegijo (pernah jadi gedung bioskop nama 

Rex, lalu Ria), Matahari Gegijo (pernah jadi gedung bioskop Capitol, lalu Wijaya di 

Blawuran), Semeru Sha Gegijo (pernah jadi gedung bioskop Metropool), Kapasan Gegijo 

(letaknya di sebelah timur Pasar Kapasan). 

Rokok kretek dengan cap tempelnya masih terus diisap orang. Sementara rokok 

putih atau cigarette yang semula beredar merk terkenal Davros dan Faroka, lenyap dari 

pasaran begitu Jepang masuk Surabaya. Sebagai gantinya muncul rokok putih KooA (dari  

pabrik Faroka Malang) dan Semangat (dari pabrik Davros di Cirebon). KooA dan 

Semangat tiap bungkusnya berisi dua puluh batang. KooA bungkusnya rangkap, yang di 

luar lebih tebal dengan gambar garis-garis membentuk matahari bersinar dengan 

gumpalan mega di tengah. Garis-garis tadi berwarna merah kecoklatan. Semangat punya 

bungkus serupa, Cuma gambarnya tiga orang terdiri dari seorang perempuan, seorang 

laki-laki pakai songkok (kopiah) membawa cangkul, dan seorang lagi bawa senapan. 

Gambar tadi tidak begitu jelas bentuknya, hanya bayang-bayang yang penting diblok 

(seperti komik lukisan Teguh Santosa), berwarna hijau tua. Di Surabaya KooA lebih 

banyak beredar dari Semangat, kertas bungkusnya lebih baik kwalitasnya. Karena pada 

waktu itu sulit mencari buku tulis, maka kami kumpulkan kertas bungkus rokok tadi lalu 

kami bendel. Halaman kosong di balik bungkus yang bergambar itu bisa digunakan untuk 



catatan pelajaran sekolah. Itu pada permulaannya. Kemudian bungkus rokok ini oleh 

kanak-kanak dijadikan permainan sebagai “alat pembayaran” seperti halnya uang.. Maka 

mulailah anak-anak mengumpulkan bungkus rokok putih untuk alat pembayaran dalam 

permainan yang melibatkan pertaruhan. Misalnya umbul gambar, main jirak. Yang kalah 

harus bayar, maka yang digunakan untuk membayar adalah bungkus rokok KooA atau 

Semangat. 

Sampai tahun 1960-an, anak-anak Surabaya masih saya lihat bermain dengan 

bungkus rokok putih sebagai “tanda pembayaran”, tapi bungkusnya bukan rokok KooA 

atau Semangat lagi, melainkan bungkus rokok putih yang ada zaman itu, seperti Lancer, 

Escort, Wembly. Hanya nama permainan itu (bungkus rokok dilipat begitu rupa sebagai 

“alat pembayaran”) tetap disebut ”kooa”. Ketika saya tanya kepada mereka yang tahun 

1960-an bermain dengan bungkus rokok putih sebagai “alat pembayaran” disebut “kooa”, 

mereka tidak mengerti (antara lain saya tanyakan kepada Toto Sonata, wartawan-seniman 

Surabaya yang namanya terkenal). 

Rokok putih tidak diperdagangkan secara bebas. Pengedarannya melalui instansi 

pemerintah. Namun orang tetap bisa membeli dengan sembunyi-sembunyi di bakul rokok 

di tepi jalan. Dan tidak pernah terdengar ada obrakan atau penangkapan tentang 

penjualan rokok putih sembunyi-sembunyi ini. 

Lalu beredar pula rokok putih baru. Tiap bungkusnya berisi delapan batang, 

bentuknya lebih panjang dari KooA atau Semangat. Sekarang sebutannya mungkin king 

size. Merknya Shira-ho (layar putih, gambarnya perahu layar dengan latar belakang 

matahari terbit, layarnya berwarna putih). Sejenis dengan itu juga beredar merk Mitsu-ho 

(layar tiga), juga bungkusnya bergambar perahu layar. Mungkin pabriknya sama. 

Keduanya beredar tetapi langka. Tidak sebanyak KooA dan Semangat. Dan anak-anak 

juga kurang selera menggunakan bungkusnya untuk tanda pembayaran. “Nilai”-nya lebih 

rendah daripada bungkus “KooA” dan “Semangat”. Kata anak-anak pabriknya di luar 

negeri. Tetapi tetap juga beredar dengan gencar, nyatanya anak-anak bisa mengumpulkan 

bungkus “Shira-ho” dan “Mitsu-ho”. 

Dengan beredarnya rokok putih empat merk tadi anak-anak mengarang ungkapan 

dalam bahasa Jawa, Sira Semangata! Musuha, takkoaplok!” Dengan ungkapan itu ke 



empat merk rokok putih zaman Jepang itu jadi rangkaian kata dasarnya (Shira-ho, 

Semangat, Mitsu-ho, KooA). 

* 

UANG JEPANG yang beredar di Surabaya bukan terbuat dari logam yang tahan 

lama seperti zaman Nederlands Indië dulu. Ada yang logam tapi langka. Tidak saja 

pecahan rupiah dibuat dari kertas, melainkan sampai pada sen diganti dengan bahan dari 

kertas, dengan tulisan Dai Nippon Teikoku. 

Memegang dan membelanjakan mata uang kertas termasuk pengalaman baru bagi 

kebanyakan orang Surabaya. Sebab sebagian besar dari mereka hanya mengenal uang 

pecahan logam merah (dari tembaga). Uang kertas pada zaman sebelum Jepang masuk 

Surabaya hanya untuk bernilai tinggi sekali, yaitu satu rupiah ke atas. Kebanyakan orang 

tidak pernah pegang atau melihat uang kertas, apalagi memiliki atau menggunakannya. 

Saking miskinnya! Selain uang kertas serupiah, memang ada uang logam (lebih banyak 

beredarnya daripada uang kertasnya) juga senilai satu rupiah, warnanya putih (perak?), 

bentuknya bulat garis tengahnya kira-kira 3 cm. Saya tidak bisa mengatakan tepat 

ukurannya karena memang tidak pernah pegang. Melihat pun jarang sekali. Selain itu 

pada zaman sebelum Jepang menduduki Surabaya, saya masih kecil sekali, tidak ingat 

baik-baik pengalaman waktu itu. Kata orang ada lagi nilai uang logam yang lebih dari 

satu rupiah, yaitu ringgit yang berharga dua setengah rupiah. Konon bentuk dan besarnya 

sama dengan uang logam satu rupiah, tetapi logamnya dibuat dari campuran emas. 

Uang yang beredar zaman Belanda di masyarakat Surabaya (dan ketika saya 

masih kecil itu) hanya uang logam. Tidak ada uang kertasnya. Artinya yang beredar nilai 

uang logamnya tidak lebih dari satu rupiah. Yaitu yang disebut Sen. Satu sen adalah 

seperseratus rupiah. Bentuk logamnya bulat, pada ketika saya masih kecil sekali (1936-

1939-an) logamnya warna merah-cokelat, garis tengahnya 2 cm, tengahnya tidak 

berlubang. Pada kira-kira tahun 1938-an (saya mulai masuk sekolah), ada beredar uang 

logam sen yang baru, besarnya sama, tengahnya ada lubangnya. Uang logam sen tanpa 

lubang (disebut sen buntet) berangsur-angsur hilang dari peredaran. Kemudian, uang 

logam sen yang ada lubangnya inilah yang beredar banyak sampai Jepang mendarat di 

Surabaya. Uang logam sen ini yang lama dan yang baru yang dipergunakan untuk 

“membeli air” di kran air minum. Yaitu memasukkan uang logam satu sen tadi ke lubang, 



maka keluarlah air satu kaleng minyak tanah. Dengan uang logam lain (yang ukurannya 

beda) atau pun palsu, kran itu tidak mau keluar airnya. Apa lagi dengan uang kertas. 

Maka dari itu pada zaman Jepang, uang logam sen masih sangat dihargai di tempat-

tempat mengambilan air minum atau air pipa (yang biasanya ditampung oleh orang yang 

menguasai tempat pengambilan air minum). Yang membeli air memberikan uang kertas,  

penguasa mesin kran air minum memasukkan lubangnya dengan uang logam sen 

Belanda. 

Selain uang senilai satu sen, ada uang logam merah lagi yang juga beredar banyak 

di masyarakat Surabaya sebelum Jepang datang. Yaitu uang logam senilai setengah sen, 

disebut bribil, bentuknya bulat, garis tengahnya satu setengah centimeter. Uang logam 

merah lainnya adalah senilai dua setengah sen, garis tengahnya 3 cm seperti satu rupiah 

(tapi merah),  orang menyebut benggol, di Surabaya sering juga disebut segodhen. 

Semua uang logam ada tulisannya huruf Arab, huruf Jawa, dan huruf Latin, yang 

menerangkan berapa nilainya uang logam itu. Misalnya untuk uang logam satu sen, 

tulisan Jawanya tertulis: sapara satus rupiyah. Selain tulisan-tulisan itu, untuk uang 

logam yang tidak berlubang di tengahnya (buntet), ada juga gambar berupa simbul 

kerajaan Belanda, yaitu sebuah perisai yang dipanjati oleh dua ekor singa di kedua belah 

sisinya, di atas perisai ada mahkota Ratu Belanda. 

Sedang untuk uang logam putih, yang saya tahu, mulai nilai lima sen, sepuluh sen 

(disebut kethip), 25 sen (disebut setalen), 50 sen (disebut setengah rupiah atau sesuku). 

Meskipun warnanya putih, tapi bahannya dan gambarnya lain-lain. Untuk pecahan 5 sen, 

besarnya dan gambarnya seperti sen berlubang, bahannya dari timbel atau timah putih. 

Untuk yang nilainya 10 sen, bentuknya bulat kecil seperti bribil (setengah sen), tetapi 

bahannya putih dari perak campur timah putih. Gambarnya seperti simbul ratu Oranye 

Nasau, yaitu perisai yang dipanjati dua singa dari sisinya, dan mahkota ratu di atasnya. 

Sejauh beredar saya belum pernah memiliki uang logam 10 sen, dan tidak pernah 

mengamatinya dengan teliti. Apa lagi uang logam putih yang nilainya lebih besar seperti 

25 sen, 50 sen, serupiah dan seringgit. Tapi melihat sekilas, untuk uang logam putih 25 

sen bahannya dan gambarnya sama dengan yang 10 sen, hanya besarnya lebih besar 

sedikit. Sedangkan untuk logam putih yang 50 sen, bahannya dan gambarnya sama 

dengan uang logam satu rupiah, yaitu di satu sisi berupa simbul kerajaan Belanda, di sisi 



sebaliknya terdapat gambar kepala Ratu Belanda. Hanya besarnya berbeda, yang satu 

rupiah lebih besar. Tapi terus terang, saya tidak pernah melihat dengan jelas uang-uang 

logam putih seperti itu. Paling akrap ya uang logam putih 5 sen, yang lubang tengahnya 

dan terbuat dari timah atau timbel itu. 

Seluruh jenis uang logam Belanda hilang selagi Surabaya diduduki oleh Dai 

Nippon. Tetapi uang logam sen berlubang warna merah tembaga seperti yang beredar 

tahun 1938-1942-an, muncul lagi pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia II, yaitu saya 

saksikan beredar di daerah pendudukan tentara Belanda di Probolinggo tahun 1947. 

Uang logam tiga jenis warna merah tembaga itulah (setengah sen, satu sen, dua 

setengah sen) yang paling banyak bertedar dan dibawa oleh orang kebanyakan pada 

zaman Belanda sebelum Jepang menduduki Surabaya. Uang logam warna putih, jarang 

terlihat di tangan penduduk pribumi di Surabaya, karena nilainya tinggi. Paling bisa uang 

logam putih terendah senilainya (5 sen) bisa dimiliki sedikit orang. Jadi pada zaman 

sebelum Jepang datang, orang Surabaya hanya mengenal uang logam. Uang logam 

rendahan berwarna merah-coklat (tembaga?) itu yang paling banyak beredar. Dan yang 

nilainya lebih tinggi (lima sen ke atas) berwarna putih, itupun jarang dimiliki orang 

pribumi Surabaya. Orang kebanyakan hampir tidak pernah kenal nama rupiah dalam 

percakapan sehari-hari, karena yang beredar untuk alat pembayaran adalah sen. Juga 

tidak kenal uang kertas, karena uang kertas (zaman Belanda) hanya untuk uang senilai 

serupiah dan dua setengah rupiah. 

Apakah disebut rakyat Surabaya miskin, uang serupiah saja tidak dikenalnya? 

Saya tidak tahu ukurannya, karena dengan uang satu bribil, saya bisa membeli nasi pecel 

satu bungkus. Dengan uang logam satu sen, saya bisa beli gula pasir satu kilogram. Saya 

potong rambut juga satu sen ongkosnya, rata-rata bagi orang dewasa maupun kanak-

kanak (di tempat rumah potong rambut). Kalau panggil tukang potong rambut yang 

mengembara (waktu itu sangat banyak orang potong rambut yang berkeliling kampung, 

membawa kursi lipat dan tempat alat-alat potong rambut dalam peti kecil) ongkosnya 

lebih murah lagi. Hampir semua profesi potong rambut dikuasai oleh orang Madura (baik 

di Surabaya maupun di Solo yang saya saksikan tahun-tahun 1950-an. Bahkan tahun 

1970-an ketika rumah saya di Rangkah, saya berlengganan tukang potong rambut keliling 

kampung, ternyata dia juga tukang potong rambut langganan Walikota Surabaya zaman 



masa lalu, yaitu Rajamin Nasution yang rumahnya di Taman Putroagung, dekat sekali 

dengan rumah saya Rangkah 5/25A). Jadi untuk potong rambut tahun 1940-an ongkosnya 

satu sen (sapara satus rupiyah), masyarakat Surabaya waktu itu tidak kenal mata uang 

rupiah, sedang sekarang (2009) ongkos potong rambut untuk orang dewasa, saya keluar 

ongkos Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah). Berapa kali lipat antara tahun 1940 dan 2009? 

Dengan hanya memiliki uang merah (sen) saja, tidak kenal mata uang rupiah, 

orang Surabaya bisa hidup kecukupan sandang pangannya. Dan jalan-jalan, serokan-

serokan sepanjang tepi jalan kampung, selalu bersih dikerjakan oleh pekerja tetap dari 

Gemeente. Cara pembersihan jalan dan serokan oleh “pegawai” Gemeente itu berlanjut 

ketika zaman Jepang, dan awal zaman Merdeka tahun 1960-an ketika saya sudah bekerja 

dan menyewa rumah di Rangkah Surabaya (1952-1970-an). 

Setelah Jepang mendarat di Surabaya, semua uang logam lenyap. Diganti uang 

kertas. Paling rendah uang kertas satu sen, wujudnya kertas empat pesegi panjang kira-

kira ukuran 10X3 Cm. Orang Surabaya terkejut dengan munculnya uang kertas.  

Meskipun terbuat dari kertas ternyata tidak kelihatan lusuh menjadi gombal di tangan 

masyarakat. Bukan karena kertasnya antilusuh, tetapi sebelum jadi gombal telah 

ditambahi lagi banyaknya mata uang yang beredar dengan uang kertas serupa baru gres. 

Maka jumlah mata uang sen kertas terus bertambah saja. Tinggal cetak! Nilainya 

merosot. Godoh pisang (pisang goreng) mula-mula boleh ditukar dengan uang kertas satu 

sen sebutir. Klanthing di Pasar Pacarkeling sesen dapat satu bungkus. Sejak dulu mulai 

jam empat sore banyak orang berjualan makanan (jajan) di pasar itu. Tapi setengah tahun 

Jepang menduduki Kota Surabaya, harga godoh pisang (pisang goreng), godoh tape (tape 

goreng), anunya kambing (nama makanan), jemblem dan jajanan sebangsanya, sudah 

menanjak jadi sepuluh sen sebiji, sebutir, sebungkus atau sebuah. 

Ketika uang kertas satu sen masih punya nilai, tersebar di kalangan anak-anak, 

bahwa mereka yang dapat mengumpulkan uang kertas sen dengan seri ST (setiap lembar 

uang punya seri nomor gabungan huruf dan angka) sejumlah seratus akan dapat hadiah. 

Hadiah apa dan dari siapa belum tahu, tetapi isu itu menjalar cepat di masyarakat 

sehingga teman-teman berlomba mengumpulkannya. Tapi sampai Jepang menyerah dan 

uang kertas sen tidak laku lagi, tidak ada beritanya orang memperoleh hadiah karena 

mengumpujlkan mata uang sen dengan seri huruf ST. 



Nilai mata uang kertas ini melaju terus merosotnya, sehingga saya tidak tahu lagi 

ukuran-ukuran jumlahnya, peningkatan nilainya dan waktu meningkatnya. 

Pada akhir pendudukan Jepang, penduduk Surabaya dengan mudah memperoleh 

mata uang kertas pecahan sepuluh rupiah. Gambarnya Gatutkaca wayang orang, gagah 

sekali. Meskipun tenaga kerja Indonesia waktu itu nilainya lebih dari satu rupiah sehari 

per kapita, berarti sudah lipat lima ratus kalinya dari zaman Belanda, namun rata-rata 

orang lebih suka menerima uang logam Belanda sekeping dua keping daripada 

sebongkok uang kertas bertulis Dai Nippon Takikoku. 

Meskipun laju inflasi cepatnya tak ketulungan dan agaknya tidak ada niatan untuk 

membendungnya, harga barang ganti hari ganti nilai, namun di sekolah anak-anak masih 

dianjurkan menabung. Pada saat itulah saya diperkenalkan cara menabung di bank 

dengan menggunakan buku tabungan seperti buku tabungan sekarang. Sebelumnya, saya 

menyimpan uang logam pada “celengan” tanah di rumah, dan terasa amat bermanfaat. 

Tapi dengan uang kertas menabung dengan celengan tanah rasanya percuma. Juga 

menabung di bank, rasanya sia-sia. Namun menabung di bank tetap dianjurkan oleh guru 

dan instansi bank. Ada pamfletnya yang ditempel di papan-papan pengumuman sekolah, 

di tembok tepi jalan, dengan semboyan yang terkenal: Muda menabung, Tua beruntung. 

Oleh anak-anak beruntung diplesetkan jadi buntung (tidak berekor lagi atau tidak 

berbekas lagi). Juga ada lagu-lagunya tentang  bermanfaatnya orang menabung di bank. 

Lagunya ditulis di Jawa Baru, dan disiarkan berulang-ulang di radio, yang selalu 

bersiaran di radio umum.  Musik dan menyanyi-nyanyi adalah usaha propaganda yang 

amat bermanfaat untuk membangkitkan semangat pada zaman Perang Asia Timur Raya. 

Dengan masyarakat ikut mendengar musik dan bernyanyi, orang menjadi bersemangat 

(sehat) dan melupakan kesengsaraan dan kemiskinan. Ini dipropagandakan benar oleh 

pemerintah pendudukan Jepang di Surabaya (Indonesia). 

Film cerita Jatuh Berkait dengan Miss Soerip sebagai peranan utamanya adalah 

cerita yang menggalakkan menabung di bank, jangan menyimpan uang banyak-banyak di 

rumah. Konon kisahnya Miss Soerip m,enyimpan uangnya di rumah, lalu rumahnya 

terbakar. Habislah kekayaannya. Sedang usahanya di luar rumah juga mengalami 

musibah. Maka judulnya Jatuh Berkait  Film propaganda seperti itu diputar terus 

menerus di lapangan terbuka, proyektornya diangkut oleh mobil Propaganda, layarnya 



dipasang di tanah lapang sementara mau diputar filmnya. Tidak diputar di gedung 

bioskop yang dipungut beaya. Meskipun tanpa pengumuman pengeras suara ataupun 

iklan di radio maupun di suratkabar (zaman itu hal-hal semacam itu belum ada), namun 

orang awam atau anak-anak seperti saya selalu tahu ada acara pemutaran film gratis di 

lapangan itu. Penontonnya selalu membeludak. 

Tentu saja tidak akan terjadi kebakaran uang seperti cerita film Jatuh Berkait 

demikian kalau yang disimpan di rumah uang logam. Tetapi zaman film tadi diputar, 

orang Surabaya sudah tidak kenal lagi uang logam. Semua uang kertas. Maka sangat 

logis lakon cerita film itu, di akhir cerita ada pesan kepada Miss Soerip agar menabung 

uangnya di bank. Jangan menyimpan uang (kertas) di rumah. 

* 

SENDENBU  atau diindonesiakan menjadi Barisan Propaganda, adalah suatu 

jawatan atau kelompok kerja yang mengurusi pertunjukan hiburan bagi khalayak ramai. 

Di situ kegiatan sandiwara, ludrug, pemutaran film berkumpul dan mengadakan 

pertunjukan keliling. Punya mobil-mobil unit khusus, punya teknisi membangun 

panggung darurat, punya dekor-dekor, proyektor layar besar dan lain-lain. 

Penduduk Surabaya dapat menikmati jasa Sendenbu ini dengan melihat 

sandiwara, ludrug atau film di lapangan muka Kantor Shi (Taman Surya). Tiap kali ada 

pertunjukan, selalu saja teman-teman mendengar beritanya, dan saya hampir tidak pernah 

ketinggalan menonton. Meskipun pada umumnya malam-malam di Surabaya dalam gelap 

gulita karena sinar lampu sungguh-sungguh dilarang menyorot ke luar bilik rumah 

(lampu-lampu diselubungi, dinyalakan asal bisa memberikan penerangan setempat saja), 

namun pada waktu ada pertunjukan sandiwara atau film terbuka di Kantor Shi, lampunya 

cukup benderang. 

Waktu itu kelompok sandiwara keliling yang paling terkenal adalah Bintang 

Surabaya. Suatu kesempatan emas pernah kuperoleh untuk menyaksikan sandiwara ini 

tidak untuk umum yang main di lapangan terbuka, tetapi untuk undangan khusus dan 

dimainkan di gedung Surabaya Hoshokyoku (Radio Surabaya). Pertunjukannya memang 

mewah untuk ukuran saat itu. Macam pertunjukan seperti sandiwara Srimulat zaman 

THR Surabaya berjaya. Yaitu ada sandiwara terbagi beberapa babak, sedang di sela-sela 

babak itu ditampilkan penyanyi-penyanyi. Saya ingat penyanyi yang tenar bernama 



Sumiati dan Miss Titing.  Mereka itu menyanyi lagu-lagu kroncong, pakai kain kebaya 

yang indah, berdiri kakinya diatur tidak sejajar, tapi telapak yang satu di depan agak 

melenceng, dengan begitu ujung kain di bawah mengecil. (Entah mengapa, saya 

memperhatikan benar soal ini, mungkin karena saya mencari keindahan perempuan 

berkain kebaya, dan kagum bahwa penyanyi-penyanyi yang berada di panggung waktu 

itu kelihatan indah. Saya temukan indahnya salah satunya cara mereka berdiri, pasti 

begitu). Sayang kalau sedang buka suara wajahnya ditutup oleh corong (mike) yang 

bentuknya amat besar seperti loudspeaker kecil, atau tertutup secarik kertas catatan lagu, 

karena penyanyinya tidak hafal syairnya. 

Betapa pun juga menonton film merupakan hiburan yang paling digemari anak-

anak. Kami tidak menonton dari Barisan Propaganda saja, tetapi juga yang diputar di 

gedung bioskop. Selain undangan untuk murid sekolah yang gratis untuk menonton film 

lakon tertentu di gedung bioskop, seringkali ada hari-hari pemutaran film gratis untuk 

umum juga di gedung-gedung bioskop. Hari gratis itu misalnya untuk merayakan hari 

Meijisetsu (peringatan Kaisar Meiji dari Jepang, Jepang punya banyak hari istimewa 

yang harus dirayakan oleh semua seperti itu), atau Hari Raya Idulfitri. Maka yang 

menonton meluap-luap. Tapi bukan film gratis saja yang kami (terutama anak-anak) 

menyukai menonton film. Film-film yang harus bayar di gedung bioskop pun kami 

gemari untuk ditonton. Apalagi kalau filmnya bicara Melayu. Kami (anak-anak 

sepermainanku) pasti menonton. Dan sehabis nonton, dipercakapkan kesannya bersama 

secara ramai bergairah, di mana saja atau sedang apa saja (misalnya sedang bersama 

berangkat sekolah). Yang belum menonton jadi ingin menonton. Malah kami tirukan 

aktingnya. Kami sering bermain pura-pura gasakan (main tinju), seorang diangkat jadi 

lakone (peran utama) nanti menang dalam gasakan, yang lain jadi bajingan (peran 

antagonis) nanti jadi pihak yang kalah. Cara beradu kekuatan ada dua macam, bergelut 

dan bertinju. Untuk menirukan lakon film, kami lebih suka beradu tinju (gasakan), 

kelihatan gagah menang kalahnya. Bahkan peranan bajingan, kalau kena tinju (pura-pura 

kena), cara jatuhnya juga memerlukan gerakan dan teriakan (acting) khusus. Kami 

lakukan dengan senang hati.  

Film-film yang populer saat itu diproduksi oleh Toho Eiga Film, seperti Hawaii 

Senso Okikaisen (menceritakan pemboman Hawaii pada permulaan terlibatnya Jepang 



pada Perang Dunia II). Film itu digabungkan dengan kisah nyata penenggelaman kapal 

perang andalan Inggris Prince of Wales di Shonanto (nama Jepangnya Singapura. Nama 

Singapura diganti Shonanto, Batavia diganti Jakarta, begitulah zaman Jepang menyerbu 

ke Asia Tenggara). Pada film ini diceritakan betapa penerbang Jepang dengan gagah 

berani berjibaku (membenturkan diri), membawa pesawat terbangnya langsung masuk 

cerobong asap kapal musuh. Kemudian hari pada akhir perang dibentuk Barisan Berani 

Mati yang kelompok pasukannya ketika berangkat maju perang bakal berani bertindak 

semacam itu. Nama Jepangnya Kamikaze Kogegitai 

Film Toho lain adalah  Pahlawan Tank Nishizumi, yang menceritakan penyerbuan 

angkatan darat Jepang ke daratan Cina. Film Runtuhkanlah Bendera Itu,  menceritakan 

perang gerilya rakyat Pilipina melawan Amerika semasa Jepang mau menduduki negeri 

itu. Dan yang paling lama menjadi buah tutur anak-anak adalah film Harimau Melayu, 

kisah tentang perlawanan penduduk aseli Malaya terhadap Inggris. Lewat film itu anak-

anak berkenalan dengan lagu “Rasa sayange, rasa sayang-sayange” sebagai ilustrasi 

musik ketika orang-orang Malaya berkelompok membakar bendera Union Jack pada 

suatu api unggun.. 

Salain film-film produksi Toho, digedung-gedung bioskop juga diputar film-film 

“Jawa” produksi sebelum perang, seperti lakon Srigala Item, Singa Laut, Matoula, 

Rencong Aceh, Kamboja, Jula-juli Bintang Tujuh, Kuda Sembrani, Mustika Dari Jemar, 

Tengkorak Hidup. Film-film “Jawa” ini di kota-kota kecil seperti Sidoarjo, pada zaman 

Belanda harga karcis masuknya kelas kambing (paling depan) F 0,075 (tujuh setengah 

sen), sedang film Barat (Hollywood) F 0,05 (lima sen). Film “Landa” lebih murah. Jadi 

lebih berharga film “Jawa”. 

Film cerita Mustika Dari Jemar memberi kesan yang mendalam kepada anak-

anak. Film itu menceritakan perjalanan dua orang pahlawan untuk mencari obat (mustika) 

di Jemar, yang berkhasiat bisa menyembuhkan seorang putri yang sedang menderita 

sakit. Perjalanan itu penuh rintangan yang harus ditanggulangi dengan gagah berani. 

Terjadi perang pedang (anggar) yang ramai. Dari sejak film itu diputar di Surabaya, 

setelah menonton film tadi, banyak teman-teman sekolah dan setetangga yang membawa 

sepotong kayu diandaikan sebilah pedang. Kami pun bermain anggar antarteman di 

mana-mana dan kapan-kapan sempat. Teman-teman sepermainan menonton bioskop di 



gedung Patjarkeling Eiga Gegijo. Sebelum perang gedung itu namanya Mascott. 

Letaknya di ujung timur Maarschalkstraat (Jalan Indrakila sekarang), di pinggir kali. 

Juga ada film cerita produksi Tanah Malaka, misalnya lakon Selendang Delima, 

Topeng Setan, dan lain-lain. Kami sukai karena bicara Melayu, kami mengerti betul 

makna ceritanya. 

Gedung bioskop yang sering kami kunjungi adalah Patjarkeling Eiga Gegijo 

(zaman Belanda namanya Mascott), Kapasan Eiga Gegijo (sebelumnya bernama 

Amelto), Djagalan Gegijo (dulu Sirene, tempatnya di Jalan Jagalan sebelah barat, di 

seberang sekolah Cina, gedungnya dinding dan atapnya dari seng gelombang, seringkali 

ketika sedang main ada tangan jahil dari luar gedung melemparkan batu ke atapnya, dan 

atapnya berbunyi glondhang-glondhang), Kranggan Gegijo (dulunya bernama Kranggan-

Park, gedungnya terbuka, tanpa dinding kiri-kanan, maka tidak bisa main siang hari. 

Lucunya semalam bisa main dua kali lakon yang sama. Dan para penonton boleh saja 

masuk gedung ketika main pertama telah diputar, penonton yang terlambat tidak tahu 

cerita awalnya, nanti ketika film habis tidak keluar, menonton putaran yang kedua biar 

tahu cerita awalnya. Dan penonton tidak terkontrol, maka bisa saja beli karcis satu kali 

untuk menonton putaran pertama, berlanjut terus ke putaran kedua. Tidak apa-apa. Boleh 

saja. Gedungnya openbaar luas sekali, tidak pernah terpenuhi hingga penonton 

berdesakan seperti gedung yang tertutup). Kranggan Gegijo letaknya di ujung Jalan 

Bubutan sebelah Blawuran. Ada gedung bioskop lain yang namanya Centraal Theatre 

juga di ujung Jalan Bubutan tapi sebelah utara, sebelah selatan Viaduk. Gedung-gedung 

bioskop yang saya sebut tadi termasuk bioskop kelas rendahan umum. Kelas yang lebih 

baik adalah Minami Gegijo (dulunya Rex Teatre, letaknya di ujung timur Julianalaan, 

sekarang M.Duryat), Matahari Gegijo (dulu namanya Capitol, di seberang Pasar 

Blawuran, dekat dengan Kranggan Gegijo), Semeru  Sha Eiga Gegijo (dulu Metropole, 

letaknya sebelah selatan Kantor Gubernur, berjejer dengan Pasar Gelap (Pasar Baru). 

Gedung-gedung yang baik ini seringkali memutar film-film Jepang aseli. Kami, anak-

anak, amat jarang melihat ke gedung bioskop yang baik itu. Menonton kalau ada 

undangan bersama untuk murid-murid sekolah. 

Pada zaman itu ada film berita yang diputar sebagai film ekstra sebelum film 

pokok diputar, diedarkan oleh Sendenbu (Barisan Propaganda, semacam Jawatan 



Penerangan). Film ekstra ini merupakan film penerangan yang efektip. Modelnya seperti 

film PFN zaman tahun 1950-an, yang menceritakan berita-berita dalam negeri. Film 

Sendenbu selalu membuat film berita, dengan ditandai nomer. Tapi juga sering membuat 

film khusus lakon. Pernah misalnya membuat film kartun (boneka) semacam Si Unyil, 

dengan cerita Si Amat Mata-mata Musuh. Juga membuat film khusus Barisan Tentara 

Pembela Tanah Air (Peta) dan sekaligus mempopulerkan lagu Pembela Tanah Air. 

Syairnya berawal begini, “Asia sudah bangun, melawan musuh...Saat membela sudah 

tiba....” Dan diakhiri, “Majulah, majulah, Tentara Pembela. Pahlawan Asia, dan 

Indonesia, yang berani suci pasti bahagia!”. 

Tiap seri berita film Sendenbu tentu ditandai dengan semacam prolog bergambar 

tunas jarak (biji yang baru tumbuh), di bawahnya ada kalimat berbunyi begini: 

“Alhamdulillah, Asia sekarang telah dikembalikan oleh bangsa Asia. Marilah kita 

bekerja bersama-sama untuk mencapai kemenangan akhir Perang Suci Asia Timur 

Raya.” Selain tertulis juga disuarakan (diucapkan). 

* 

PEMERINTAHAN DAI NIPPON di Indonesia seumur jagung. Maksudnya bukan 

tiga setengah bulan seperti umur pohon jagung dari tumbuh sampai buahnya dipetik. 

Tetapi tiga setengah tahun. Juga pemerintahan Belanda di Hindia Timur (Indonesia) 

disebutkan seumur jagung. Bukan tiga setengah bulan, tetapi tiga setengah abad. Pada 

waktu itu orang secara berbisik-bisik sudah berani meramal begitu. Kata orang itu 

ramalan Jaya Baya. 

Dalam usia hanya tiga setengah tahun itu Pemerintah Balatentara Dai Nippon di 

Surabaya dibawah Shitjokan (Walikota) Takahashi Ichiro tidak sempat memikirkan 

merubah nama jalan dan kampung. Karena itu nama-nama jalan dan kampung di 

Surabaya masih tetap seperti zaman Nederlands Oost Indië. Banyak jalan, terutama di 

Europeese enclave atau bahasa Surabayanya Kampung Landa, menggunakan nama 

Belanda. Dari penamaan jalan dan kampung ini, maka jelas sekali bahwa pemerintah 

Belanda di Surabaya amat rajin memberi nama, ciri dan identitas tempat-tempat di 

Surabaya, sehingga alamat orang yang bertempat tinggal di Surabaya yang mendapat 

predikat “kota dagang” pada waktu itu termasuk paling modern di dunia. Alamat mereka 

singkat dan tepat, yaitu terdiri dari nama orang, nama jalan, nomor rumah dan kota. 



Nama jalan dan nomor rumah tadi diatur demikian singkatnya, sehingga tidak bakal 

menimbulkan keraguan bagi pencari alamat. 

Oleh pemerintah Belanda (gemeente), kampung-kampung lama yang didiami oleh 

pribumi atau bangsa-bangsa timur (vreemde Oosterlingen), ditetapkan dengan nama atau 

asal nama pribumi. Tetapi kampung tadi tidak boleh terlalu luas. Paling banyak terdiri 

dari 15 gang. Kalau lebih, harus dijadikan dua-tiga nama yang berlainan. Hal ini bisa 

dilihat dari kampung Jagalan, Lawangseketeng, Pandean dan Undaan Kulon. Meskipun 

dalam satu kelompok tetapi diberi identitas sendiri yang singkat, sehingga merupakan 

kumpulan nama kampung tradisional. Tidak terjadi nama Jagalan Timur, Jagalan Indah, 

dan embel-embel lainnya. Undaan Kulon diberikan, karena semula nama Undaan terlalu 

luas, maka diberi ciri Undaan Wetan di sebelah timur kali, Undaan Kulon di sebelah barat 

kali. 

Bandingkanlah perkembangan nama kampung belakangan ini di Surabaya. 

Pemerintah Kota termasuk Dewan Perwakilan Rakyatnya sudah tidak bisa mengejar 

pertumbuhan kampung baru, sehingga banyak kampung baru di Surabaya sekarang ini 

kehilangan identitas khususnya. Em,bel-embel nama kampung dengan kata Indah, Jaya, 

Timur, Bakti, sudah memenuhi seluruh penjuru kota, sehingga sulit untuk membedakan 

nama Ngagel Jaya, Putat Jaya, Kupang Indah, Prapen Indah,  Darmo Permai Selatan,  

Darmo Huodo Indah. Pengiritan kata atau memberikan nama kampung sesingkat 

mungkin sudah tidak terpikirkan lagi, sehingga terjadi Banyuurip gang Buntu Kulon, 

suatu nama alamat rumah yang cukup panjang tapi tidak menerangkan dengan tepat. 

Begitu pula banyaknya gang. Dulu paling banyak satu kampung punya 15 gang. 

Plampitan sampai gang XII. Sekarang menuliskan gang ini sudah tidak bisa dengan 

angka saja, tapi gabungan angka dan huruf, seperti terjadi pada Gubeng Kertajaya Gang 

VIE. Dulu jangankan gang, nomor rumah saja diusahakan agar terdiri dari angkia tanpa 

embel-embel huruf. Karena getolnya memberi nomor rumah, satu kapling yang agak luas 

diberi nomor dobel, sehingga waktu didirikan rumah, rumah tadi punya dua nomor. Lebih 

baik satu rumah punya dua nomor daripada satu nomor untuk dua rumah. 

Apalagi dengan penamaan alamat rumah yang pihak DPRD-Walikota kurang 

cepat tanggap, sedang realestat pengembangnya terlalu cepat membangun dan 

menyerahkan rumahnya kepada pembeli. Maka ketika pengembang memberikan kunci 



rumah, nama jalannya belum ada atau belum diresmikan oleh DPRD-Walikota. 

Pengembangnya terpaksa mengarang-ngarang sendiri apa nama kampungnya itu. 

Misalnya rumah saya yang sekarang. Realestatnya (YKP) sudah memberikan kunci 

kepada pembeli rumah, tapi tanda-tandanya (alamatnya) bagaimana belum ada. Sudah 

diusulkan kepada Walikota-DPRD tetapi belum ditanggapi..Lalu YKP mengarang sendiri 

Rungkut Lor, disingkat RL, Rungkut Kidul disingkat RK. Maka nama alamat rumah saya 

ketika menerima kunci untuk menempati ya RL-I-C 17. Rumah ini beda dengan rumah 

yang alamatnya RL-II-C 17 dan beda pula dengan RK-I-C 17. Setelah kami menempati 

bertahun-tahun, baru diputuskan oleh DPRD-Walikota bahwa nama alamat rumah saya 

Rungkut Asri III/12. Nama Rungkut Asri sebenarnya sudah dirancang oleh pengembang 

YKP (Real Estat milik Pemkot Surabaya) dan sudah diusulkan ke Pemda, tetapi karena 

belum disahkan Pemkot, real estat Pemkot yang tahu aturan itu tidak berani langsung 

mencamtumkan nama Rungkut Asri ketika meembagi kunci rumah. Yang dibagikan 

dengan alamat RL dan RK tadi. Waktu saya mendapatkan rumah saya (1988), saya 

adalah pegawai Pemda, dan merangkap juga Humasnya YKP, tahu benar aturan ini (juga 

dijelaskan oleh Pak Ismanu sebagai pemimpin YKP tiap kali pembagian rumah 

dilaksanakan). Selain pembagian rumah dan kuncinya, para penghuni rumah juga 

mendapatkan formulir untuk menguruskan masuknya air minum PDAM, listrik, 

pengurusan PBB. Nah, pada alamat formulir PDAM tadi nama Rungkut Asri sudah 

dicantumkan, karena waktu itu yang menjadi direktur PDAM adalah menantu Pak 

Ismanu, mengerti benar aturan yang dirancang oleh YKP. Maka dalam rekening air 

minum PDAM, pasti sudah tercantum alamat Rungkut Asri. Tetapi biasanya, para 

penerima pembagian rumah enggan mengurus sendiri pemasangan air minum, listrik, 

PBB, pelunasan pajak sampah-radio-anjing dan tetek bengeknya yang letak kantornya 

satu sama lain berjauhan (PDAM di Basuki Rakhmat, listrik di Rungkut Industri, PBB di 

Indrapura, pajak anjing di Jimerto). Para penerima kunci rumah enggan, maka mereka 

menyerahkan pengurusannya kepada pegawai YKP. Pegawai YKP ini bukan resmi yang 

ditugaskan oleh YKP, melainkan pegawai YKP yang mencari ceperan menolong para 

penerima pembagian rumah (dengan imbalan dari penerima pembagian rumah). Yang 

penting penerima pembagian rumah bisa masuk rumah dengan cepat dan tidak 

bermasalah. Maka alamat rumahnya seperti kunci yang digunakan untuk membuka 



rumah, yaitu RL atau RK sekian-sekian. Para penghuni lama yang sudah terlanjur 

menerima kunci rumahnya dari pengembang YKP dengan nama alamat RL-sekian, 

sangat sulit menerima nama alamat barunya yang resmi dari Pemerintah Kota jadi 

Rungkut Asri. Begitu pula pegawai kelurahan maupun kecamatan, yang pada tahun-tahun 

awal menerima nama alamat di kompleks YKP mencatat sesuai nomer kunci rumah, 

menolak dimintai sebagai alamat di KTP dengan nama Rungkut Asri (saya alami sendiri 

tahun 1988 ketika saya mengurus rumah saya, yang waktu itu belum disahkan oleh 

DPRD Surabaya. Jadi oleh pegawai Kelurahan, alamat rumah saya harus sesuai dengan 

kunci yang saya terima dari YKP, yaitu RL-I-C 17). Mudah-mudahan pegawai Kelurahan 

dan Kecamatan Rungkut yang sekarang, setelah berganti generasi, tidak menolak lagi ~ 

sebenarnya bahkan harus meluruskan ~ mencamtumkan alamat baru Rungkut Asri pada 

KTP para warganya. Di sini jelas bahwa Pemerintah Kota waktu itu ~ Orde Baru ~ tidak 

punya perencanaan perkembangan permukiman (masterplan). Perkembangan pemukiman 

sudah berlangsung cepat, perencanaan kota belum ada, sehingga nama-nama pemukiman 

baru diserahkan saja kepada developer. Akibatnya, antara lain, di Surabaya sekarang 

berhamburan nama pemukiman baru dengan nama Darmo, sebab waktu itu Real Estat 

yang besar berkembang adalah Darmo Grand. Di barat ada Darmo Selatan Indah, di timur 

ada Darmo Husada Indah. Developer, karena menunggu kepastian dari pemerintah tidak 

juga tanggap, maka nama rumah-rumah yang dibangun dinamakan seenak udelnya si 

pengembang. Akhir-akhir ini bahkan para pengembang sangat suka menamai daerah 

pemukiman yang dibangun dengan nama-nama bahasa asing, nama-nama Eropa. 

Pemukiman di Surabaya, dengan bangga ~ menilik namanya ~ bukan lagi pemukiman di 

Indonesia. Rasanya seperti kembali ke zaman penjajahan Belanda. Mama-nama jalan dan 

kampung diubah menjadi nama Eropa. Kembali seperti dulu: Dijkermanstraat, Van 

Sandictstraat, Tamarindelaan, Princeslaan. Tahun 1945, diperjuangkan dengan kucuran 

darah dan kurban jiwa oleh Dul Arnowo, Mustopo, Bung Tomo, Mohamad 

Mangundiprojo, Sungkono untuk merebut dan mengganti nama-nama kolonialisme Eropa 

yang telah menjajah selama 350 tahun, direbut menjadi nama Indonesia-Jawa aseli, 

sekarang oleh generasi cucu-cicit para pejuang itu dengan suka-rela bahkan bangga 

nama-nama bangsa dewek ini diserahkan diganti kembali kepada nama-nama Eropa. 



Dan saya bersaksi. Saya menyaksikan dua peristiwa itu, peristiwa kakeknya dan 

peristiwa cucunya. Peristiwa darah dan kurban jiwa, dan peristiwa hura-hura kalau beli 

yang nama Eropa dapat potongan sekian persen dan cicilan ringan. 

Genteng adalah sekelompok kampung asli yang punya ciri khas. Gang-gang di 

sini tidak diberikan dengan angka (kecuali Genteng Bandar Lor gang I dan II) melainkan 

diikuti dengan nama yang khusus pula. Misalnya Genteng Legen, Genteng Novazembla, 

Genteng Scout. Pada generasi berikutnya mungkin tanpa menyebut nama Genteng sudah 

dapat orang menemukan alamat tersebut dengan mudah, seperti halnya Genteng Van 

Deventerlaan sudah biasa disebut Van Deventerlaan saja. 

Pemerintah Belanda (gemeente) tidak segan-segan menghapuskan nama asli 

kampung, apalagi kalau terlalu luas (misalnya Darmo) dan daerah yang dijadikan 

Eurepeese enclave. Nama kampung asli yang hilang saat itu misalnya Pacarkeling (jadi 

Eerste/achste Derxdwaaardstraat, sehingga tinggal pasarnya saja bernama Pasar 

Pacarkeling. Pada zaman Jepang perkampungan ini papan namanya masih tetap terpasang 

seperti pada zaman Belanda, tetapi dalam percakapan sehari-hari, karena tidak ada lagi 

bangsa/bahasa Belanda, kampung itu disebut Kampung SS.Pacarkeling. Pada zaman 

merdeka, resmi jadi Pacarkeling gang 1 sampai dengan Pacarkeling gang 8. 

Misalnya lagi, nama kampung aseli yang hilang karena pembangunan kota pada 

zaman Belanda, nama Pandegiling. Diubah oleh Belanda jadi Tamarindelaan (= 

tamarinde itu buah/pohon asam), maksudnya disesuaikan dengan kelompok nama-nama 

Belanda yang merupakan nama pohon-pohonan di sekitarnya. Contohnya dari 

Tamarindelaan ke utara ada Palmenlaan, Kenaristraat, Srunistraat, Kemuningstraat, 

Canalaan dan lain-lain. Serbapohon, perdu atau bunga (tanam-tanaman). 

Kampung nama aseli Kalianda sudah tidak kebagian tempat, karena dikapling jadi 

daerah perempatan Kapasan-Kenjeran-Kapasari-Sidotopo. Tapi dalam percakapan orang-

orang tua waktu itu (zaman Jepang) orang masih mengatakan di sana itu Kalianda. 

Jotangan sekarang jadi Jalan Veteran, Sikatan, Cendrawasih dan sekitarnya. Dulu, 

kompleks markas polisi yang pernah terkenal disebut Hoofd Bureau van Politie (Hop-

Biro) itu sebelum dibangun jadi kompleks markas polisi lebih terkenal sebagai tempat 

penahanan (penjara) Jotangan. Konon riwayatnya, pada tahun 1811 yang berkuasa di 

Hindia Belanda adalah Herman Daendels yang berpihak pada Napoleon Prancis. Prancis 



sedang berperang dengan Inggris, sedang kekuasaan Inggris sangat nyata di Asia 

Tenggara. Maka untuk mempertahankan kekuasaannya dari serangan pihak Inggris, 

Daendels membuat jalan raya menyusuri pantai utara Pulau Jawa dari Anyer (di Selat 

Sunda) sampai Penarukan (di Selat Madura Jawa Timur) dikerjakan dalam waktu 

setahun. Di Surabaya jalan yang dikerjakan oleh Deandels yaitu membuat jalan dari 

Gresik langsung menusuk ke Surabaya (lewat Kalianak) menuju gudang/bengkel senjata 

(arsenal) di Kalimas/Jembatan Merah (kompleks Jembatan Merah Plaza dan sekitarnya). 

Sebelum jalan Kalianak itu dibuat oleh Daendels hubungan Gresik (kota pelabuhan tua 

sejak kedatangan bangsa Portugis) – Surabaya (kota yang akan dibuat pelabuhan baru 

oleh Belanda) lewat Tandes tembus Banyuurip. Karena itu dulu di sepanjang jalan 

Banyuurip ke Tandes-Gresik terdapat gudung-gedung kuna peninggalan Belanda. Dari 

Jembatan Merah, Daendels membuat jalan lurus ke tengah kota, yaitu yang sekarang 

(2009) bernama Jembatan Merah, Veteran, Kramatgantung, Gemblongan, Tunjungan, 

Gubernur Suryo, Gubeng, terus ke selatan. Sebelum jalan lurus tadi dibuat oleh Daendels, 

hubungan dari Wonokromo ke Jembatan Merah lebih padat berperahu lewat Kalimas. 

Dengan dibangunnya Jalan Gubernur Suryo, Gedung Grahadi yang dibangun oleh Van 

Hoogendorp itu sebelumnya menghadap ke sungai, sekarang menghadap ke jalan buatan 

Daendels. Selain membangun arsenal di Jembatan Merah sebagai pertahanan terhadap 

serangan Inggis, Daendels juga membangun rumah sakit besar di Gubeng (Rumah Sakit 

Simpang, sekarang jadi Surabaya Plaza), yang sebelumnya adalah gudang beras milik 

seorang Cina. 

Terus terang, cerita ini saya tulis sekarang (untuk merayakan hari jadi Kota 

Surabaya ke 716 31 Mei 2009) tanpa mencermati perpustakaan, hanya dari ingatan yang 

saya pernah membaca buku-buku tentang cerita ini. Zaman Quick Count dengan target-

target tertentu, maka saya pun kini melakukan Quick Write tentang Surabaya yang saya 

ingat. Penulisannya juga tidak sistematis, memburu waktu, apa yang teringat di kepal.a 

segera saya ketik di komputer, dengan target semoga tulisan ini bisa digunakan sebagai 

sumbangan saya untuk merayakan Hari Jadi Kota Surabaya, tahun ke-716. Selama satu 

bulan penuh bulan Mei 2009 ini Surabaya penuh hingar-bingar merayakan hari jadi, 

antara lain mengadakan Surabaya Shopping Festival ’09, 15 mall perbelanjaan berserikat 

memberikan diskon dan hadiah besar-besaran untuk warga Surabaya berbelanja, tiap hari 



selama bulan Mei 2009 selalu diadakan kegiatan promosi yang sangat menarik 

pengunjung mall, juga ada pawai budaya yang sangat gemerlap (Minggu 10 Mei) dan 

lain-lain perayaan. Namun, saya yang sudah mengurangi banyak fungsi pancaindera, 

terutama menonton dan mendengar, tidak bisa ikut menikmati berpesta raya seperti itu. 

Saya terjerat kesukaan saya sendiri, bersepi-sepi sepanjang malam di depan komputer, 

untuk Quick Write tulisan ini, agar bisa tampil sebelum 31 Mei 2009. Maaf kalau ada 

penulisan yang tidak akurat mengenai ejaan penulisan, maupun tidak menyebutkan 

sumber perpustakaan. Andai wartawan zaman sekarang, saya termasuk wartawan 

pemalas, menurut Mbak Sirikit Syah dalam tulisannya di Jawa Pos Senin 11 Mei 2009. 

Yaitu malas ke tempat kejadian, malas wawancara, terlambat mengambil gambar, malas 

membuka file-dokumentasi, tak mau belajar dari background story. Maunya tinggal SMS, 

buka internet, tidak kebasahan kalau banjir, tidak kepanasan kalau kebakaran. Juga 

mengkloning berita, melakukan copy paste, mencuplik tanpa atribusi, plagiarism. 

Yang akan saya catat adalah soal sekitar Jotangan tadi. Dengan adanya jalan 

lurus, akhirnya di daerah itu dibangun gedung-gedung kantor dagang dan bank. Jalannya 

diperbaiki dan diganti nama-namanya. Misalnya menjadi Herenstraat (Rajawali), 

Wellemplein (Jayengrono), Werfstraat (Penjara Kalisosok), Sociëteitstraat (1950 Jalan 

Niaga, sekarang Jalan Veteran), Tempelstraat (Gereja Kepanjen), Comediestraat (Jalan 

Merak). Penggantian jadi nama-nama Belanda tadi agaknya masih terpikirkan ikatannya 

dengan fungsi gedung-gedung yang di jalan tersebut. Misalnya Werfstraat dihubungkan 

dengan penjara, Tempelstraat dihubungkan dengan gereja dan masjid, Comediestraat dan 

Sociëteitstraat karena di sana banyak terdapat tempat-tempat hiburan malam (club malam 

atau sociëteit). Misalnya ada gedung Concordia, suatu Club terbesar dan tertua di 

Surabaya (sekarang jadi Pertamina). Dengan digantikannya nama-nama Belanda begitu 

maka hilanglah nama kampung lama, yaitu Jotangan dan di tepi Kalimas ada kampung 

namanya Kramadinayan atau Kramajayan (nama besar keluarga ningrat keturunan 

Surabaya asli). Sudah hilang sama sekali. 

Dengan perkembangan Surabaya dijadikan kota pelabuhan (Tanjungperak), maka 

daerah sekitar Jembatan Merah ini menjadi daerah perdagangan yang ramai. Kota 

Surabaya lalu dibagi jadi tiga daerah, daerah perdagangan ini sampai ke pelabuhan 

menjadi benedenstad (kota bawah), di tengah (middenstad) ada kampung-kampung lama 



yang dihuni oleh orang pribumi, biasanya nama kampung tidak diubah, dan jalan di 

kampung tidak lebar (tidak bisa dilalui kendaraan roda empat) maka jalan-jalan di 

kampung itu disebut gang. Nama jalan biasanya tetap nama kampung lama, sedang 

jalannya yang banyak tapi sempit, ditandai dengan nama kampung serta nomer-nomer 

angka. Misalnya Plampitan Gang 10, Lawang Seketeng Gang 2, Jagalan Gang 3. 

Banyaknya angka tidak sampai angka 13. Oleh karena itu luasnya kampung juga dibatasi, 

kalau terlalu luas ya dipecah batasannya. Misalnya Kampung Jagalan, Undaan Kulon, 

Lawang Seketeng, Pandean, Klimbungan, merupakan gabungan kampung yang terlalu 

luas, maka dibagi-bagi namanya sehingga jadi beberapa kampung demikian. Kalaupun 

dengan pembatasan luas kampung begitu jumlah gangnya masih juga lebih dari 13 jalur, 

maka tetap saja orang Belanda tidak mau mencantumkan angka 13 tadi, diganti dengan 

nama lain, misalnya Jagalan Kalimeer, Peneleh Gang Buntu, Plampitan Kuburan. Juga 

nomer rumah di Surabaya, zaman Belanda tidak ada nomer rumah nomer 13. Dalam 

urutan nomer ganjil, kalau sudah nomer 11 mestinya 13, biasanya diganti 11A, atau 15A. 

Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah Gemeente Soerabaia sangat perhatian dengan 

penataan kota di Surabaya. 

Lain waktu saya ingin menuliskan filosofi penamaan jalan-jalan di Surabaya 

zaman pemerintah Gemeente Soerabaia. Insyaallah. 

Akhudiat, seorang budayawan Surabaya terkemuka saat ini, telah berhasil 

membukukan cerita tentang kampung-kampung Kota Surabaya dengan judul Masuk 

Kampung Keluar Kampung, Surabaya Kilas Balik. Diterbitkan oleh Henk Publica 2008, 

dengan kata pengantar Prof. Ir. Johan Silas (teman saya satu kelas di SMAK St.Louis Dr. 

sutomo 1954-1956; pernah mengerjakan bersama konsep Masterplan Surabaya 2000; 

pernah mendirikan Yayasan Peminat Sejarah Surabaya bersama saya dan Sirikit Syah. 

Sedang Sirikit Syah, juga sealmamater dengan saya, karena sekolah SD-nya juga di 

tempat saya sekolah rakyat, yaitu SR.Mohan Gakko Canalaan, yang sekarang Jalan 

Kusumabangsa 121 Surabaya). Tentu saja tulisan saya nanti baik sudut pandang 

pengetahuannya lain, dan gaya tulisannya pun beda dari buku Akhudiat. Lain ladang lain 

belalang, lain lubuk lain ikannya. Saling mengisi dan melengkapi. Semoga. Nantikanlah. 

Panulis sejarah Surabaya saat ini ada lagi. Dukut Imam Widodo. Telah banyak 

tulisannya yang berupa buku tentang Surabaya, baik berupa novel maupun buku sejarah 



Surabaya. Antara lain yang terbaru buku Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe (baca di 

blogku Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe). Meskipun mengaku dirinya bukan 

sejarahwan, melainkan hanya pemulung benda-benda sejarah, namun baik cara 

menulisnya yang memerlukan penelitian njlimet lewat wawancara lapangan, mengamati 

perpustakaan, dan pengumpulan benda-benda sejarah (misalnya mengoleksi pengisap 

tulisan tinta yang digunakan oleh orang zaman dulu di Surabaya), maupun penerbitan 

bukunya, bedah bukunya, semuanya dikelola secara profesional taknologi mutakhir.. 

Hampir seluruh keluarga dan kerabatnya yang menguasai teknologi mutakhir dikerahkan 

untuk penulisan dan penerbitan bukunya, sehingga hasil penulisan dan penerbitan 

bukunya begitu spektakular, baik dinilai dari wujud bukunya maupun gelar isinya 

(misalnya foto-foto gambar Surabaya tempo dulu sangat akurat). Saya sangat bersyukur 

pada zaman orang Indonesia tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku, ada 

Dukut Imam Widodo yang sangat perhatian mengabadikan sejarah Kota Surabaya dengan 

menerbitkan buku-buku riwayat kota kelahiranku dan kota yang saya saksikan selama 

hidupku. Di mana riwayat dan peradaban dunia ini bisa diabadikan kalau tidak dengan 

penerbitan buku? Dan dengan penerbitan buku, maka riwayat Kota Surabaya bisa 

dirunut, dipelajari dan bisa dijadikan bahan pembangunan yang lebih baik di masa depan. 

Pada zaman Jepang ketika pengertian saya tentang tata kota kian lebih jelas, saya 

menyaksikan bahwa perhatian pemerintah Gemeente Soerabaia memberikan nama-nama 

jalan dan kampung ini sangat menarik perhatian saya, dan masih sangat kentara untuk 

diamati. Pemerintah Balatentara Dai Nippon yang tiga setengah tahun menduduki 

Surabaya, belum sempat mengubahnya. 

Di daerah Darmo yang dibangun untuk tempat tinggal orang-orang Eropa 

sehingga punya nama julukan bovenstad (kota atas) nama aslinya sudah hampir hapus 

semua (kecuali nama jalan besar itu sendiri yang diberi nama Darmo Boulevard). Diganti. 

Di bagian utara dengan nama-nama pahlawan Belanda seperti Jan Pieterzoon Coen 

Boulevard (Raya Dr. Sutomo), Carpentierstraat (Untung Suropati), Speelmanstraat 

(Kartini), Reinierz Boulevard (Diponegoro), Julianalaan (M.Duryat) dan lain-lain. 

Namun masih ada yang tidak bisa dihapus dan tidak gampang dijadikan perumahan, yaitu 

makam Bungkul.. Di bagian selatan dari perumahan Darmo ini namanya bukan para 

pahlawan Belanda, melainkan nama sungai-sungai. Misalnya Tjitandoeistraat, 



Tjiliwoengstraat, Bengawan Solo-straat. Sampai sekarang nama-nama itu tetap nama 

sungai. Kecuali Taman Mayangkara. 

Mayangkara bukan nama sungai. Mayangkara (dalam hal ini) adalah nama kuda 

putih kenaikan seorang pejuang Surabaya, R. Djarot Soebijantoro. Pada pertempuran 28 

September 1945 di Surabaya, dia terlibat kontak senjata dengan musuh (bisa 

menghancurkan musuh) di pertiga Palmenlaan-Sonokembang (buklet peresmian 

monumen pahlawan “Mayangkara” tanggal 11 Maret 1985, halaman VII, diterbitkan oleh 

Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kotamadya Surabaya). Di luar Surabaya Djarot 

memimpin pasukan yang namanya menurut nama komandannya, yaitu Batalyon Djarot, 

yang basis pertahanannya di daerah Pening Mojokerto (Desember 1945). Sering 

mengadakan serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda, misalnya di Morowudi 

Benjeng (5 Mei 1946), pertempuran frontal di Kedungadem Lamongan (25 Mei 1949), 

menyelinap bersama batalyonnya ke Kota Surabaya 12 Juli – 10 Agustus 1949 (baca 

artikel saya Peristiwa Surabaya 11 Agustus 1949). Selama memimpin batalyonnya Djarot 

selalu menaiki kudanya yang berwarna putih bernama Mayangkara (dalam cerita wayang 

Mayangkara adalah tempat padepokan Anoman, kera putih pahlawan pembela Prabu 

Rama ketika melawan Dasamuka, mungkin karena disangkutkan dengan Anoman wanara 

putih yang sama putihnya dengan kudanya Djarot, maka kudanya dinamakan 

Mayangkara). Pada akhir masa perjuangan melawan Belanda Batalyon Djarot resmi 

dinamakan Batalyon 503 Mayangkara, Lintas Udara Brigade Trisula Kostrad. Ketika 

Surabaya kembali ke pangkuan Republik Indonesia, kelompok pejuang Batalyon Djarot 

minta kepada Pemda Surabaya, agar diperkenankan membangun monumen Djarot 

menunggang kuda putih di taman yang seolah menghadang tamu yang masuk Kota 

Surabaya, monumen tadi akan dinamakan Monumen Mayangkara, karenanya agar taman 

di situ juga dinamakan Taman Mayangkara. Nama Taman Mayangkara sudah diberikan, 

namun monumennya belum dibangun. Dan kedahuluan dibangun monumen dari 

Angkatan Laut. Maka selanjutnya, panitya pendiri monumen Mayangkara membangun 

monumennya di Jembatan Layang Wonokromo di depan RSI Wonokromo, menumennya 

tetap patung Djarot menunggang kuda putih, namanya Monumen Mayangkara, juga 

menyongsong tamu dari luar Surabaya, diresmikan 11 Maret 1985. 



Saya mengerti semua itu karena bulan Desember 1983, ketika saya menunggui 

anak saya Neo yang sedang menderita mutaber di karantina di RSUP Dr.Sutomo, dicari-

cari oleh Pak Eddy Soetrisno, Ketua DPRD Kotamadya Surabaya, (dicari ke mana-mana 

tidak ketemu, akhirnya dikabari isteri saya di rumah bahwa saya di rumah sakit, utusan 

Pak Eddy menerobos masuk ke ruang karantina anak saya) untuk menulis riwayat hidup 

dan perjuangan Batalyon Djarot dalam peresmian pembangunan Monumen Mayangkara 

di Jalan Layang Wonokromo itu. 

Ada catatan penting tentang tanggal kepahlawanan Djarot dalam peristiwa 

pertempuran di Palmenlaan (Jalan Panglima Sudirman) di pertigaan Jalan Sonokembang. 

Peristiwa itu tercatat tanggal 28 September 1945 (buklet peresmian monumen ;pahlawan 

“Mayangkara” tanggal 11 Maret 1983, halaman VII). Pada halaman 12 buklet itu, di 

bawah subjudul CATATAN PERISTIWA PENTING YANG DIALAMI BATALYON 

MAYANGKARA, antara lain ditulis: 1. Pada waktu bertempur melawan tentara Inggris 

dengan Gurkhanya di tengah Kota Surabaya, anak buah Batalyon Mayangkara berhasil 

menghancurkan dua buah truk penuh dengan pasukan Gurkha di Palmenlaan (sekarang 

Jalan Panglima Sudirman) hingga timbul banyak korban di pihak musuh. Pada waktu itu 

pemuda Djarot Soebijantoro sendiri dengan beberapa pengikutnya ikut terlibat langsung. 

Dari catatan tadi, tentulah peristiwa tanggal 28 September 1945 yang ditulis pada 

halaman VII adalah peristiwa yang kisahnya diuraikan pada halaman 12. Keganjilan di 

sini, bahwa pada tanggal 28 September 1945, tentara Inggris dengan Gurkhanya belum 

mendarat di Surabaya. Tentara Inggris pertama pimpinan Brigadir AWS Mallaby baru 

mendarat di Surabaya tanggal 24 menjelang 25 Oktober 1945. Buklet itu yang menulis 

saya, atas arahan dari Pak Eddy Soetrisno. Ketika itu saya belum ditugasi oleh Pak 

Blegoh Soemarto (Ketua DPRD Jatim) untuk menulis buku tentang Pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya, jadi tidak mengerti hal-hal tentang pendaratan pasukan 

Inggris di Surabaya segala. Jadi ketika didikte bahwa pertempuran yang melibatkan 

Djarot Soebijantoro itu 28 September 1945, saya juga menuliskan seperti kata tim 

penerbitan buklet tadi. Dan ketika saya ditugasi menulis buku tentang Pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya, peristiwa pertempuran di pertiga Palmenlaan-Sonokembang 

yang menghancurkan truk-truk pasukan Gurkha, tidak masuk ke sumber-sumber yang 

harus saya susun. Jadi tidak saya tulis peristiwa tadi. Dan saya memang lupa sama sekali 



dengan buklet Peresmian monumen pahlawan “Mayangkara” tadi. Saya menulis tentang 

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya berdasarkan surat-surat, buku-buku, 

catatan-catatan tertulis yang berhasil dikumpulkan oleh panitya serta berbagai wawancara 

terhadap berbagai pelaku yang juga berhasil mempertemukan dengan tim penulisan buku 

(Pak Drs. Aminudin Kasdi ~ ketika itu masih Drs ~ dan Pak Drs. Soedjito almarhum) 

oleh panitya (memberangkatkan saya dipandu Drs. Ec Bambang Soedjijono ke Jakarta 

beberapa hari menemui para pelaku segala). Buku Pertempuran 10 November 1945 di 

Surabaya terbit jadi buku 1986, dengan catatan: Disusun dan diterbitkan oleh: Panitia 

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 November 1945 di Surabaya diketuai oleh 

Blegoh Soemarto (lebih terkenal, antara lain dikutip ceritanya, dengan diterbitkan oleh 

Blegoh Soemarto). 

Tahun 2003, saya mendapat kiriman buku Macaber Soerabaja 1945 kumpulan 

tulisan yang dihimpun oleh Richard L. Klaessen (‘s-Gravenhage, 26 juli 1990), dan buku 

Revolutie in Soerabaja karangan W.Meelhuijsen. Kedua orang Belanda itu berada di 

Surabaya tanggal 17 Agustus – 1 Desember 1945, dan menulis buku dengan caranya dan 

pengetahuannya masing-masing keadaan Surabaya waktu itu. Keduanya sama-sama 

menceritakan tentang penembakan brutal tentara Indonesia terhadap konvoi truk-truk 

yang mengangkut perempuan dan kanak-kanak Belanda yang mau dipindahkan dari 

kamp tawanan di Lombokplein (Lapangan Jalan Lombok) ke Rumah Sakit Darmo, terjadi 

tanggal 28 Oktober 1945. Klaessen menceritakan di halaman 187, Meelhuijsen halaman  

174-175. Keduanya mencantumkan foto bangkai truk-truk yang terbakar di sisi tembok 

Hotel Brantas di Sonokembang, dengan keterangan yang rinci dan gamblang, bagaimana 

kejadiannya, berapa truk angkutan sebenarnya, berapa perempuan dan anak-anak yang 

diangkut, memperoleh keterangan dari siapa, dan semacamnya. Semua menunjukkan 

bahwa penyerangannya adalah tentara Indonesia yang membabi buta, tidak tahu aturan, 

karena yang diserang adalah konvoi angkutan orang perempuan dan kanak-kanak, dan 

pengangkutan tadi (meskipun menggunakan truk pasukan Inggris) sudah melewati rapat-

rapat persetujuan dengan pihak Indonesia. 

Kalau saja saya salah ketik ketika didikte atau disodori catatan mestinya bulan 

Oktober tetapi saya ketik bulan September (tanggalnya 28) tentang kegiatan Djarot 

Soebijantoro menggempur musuh di pertiga Palmenlaan-Sonokembang, maka 



penyerangan membabi buta yang disebut banyak mengakibatkan korban jiwa itu, tidak 

lain adalah penembakan terhadap truk-truk angkutan perempuan dan kanak-kanak yang 

disebut pada bukunya Klaessen dan Meelhuijsen. Tanggal 28 Oktober 1945, tentara 

Inggris dan Gurkha memang sudah merasuk ke dalam kota, perundingan-perundingan 

dengan pihak Indonesia sudah beberapa kali dilakukan, dan hari itu, Senin, adalah hari 

awal dari tekad Arek-arek Surabaya menggempur pihak pasukan Inggris yang keras 

kepala menduduki gedung-gedung strategis di dalam kota. 

* 

DI SEKITAR Pacarkeling yang dijadikan perumahan bangsa Belanda (Kampung 

Landa) yaitu sekelompok daerah yang bangunkan rumah-rumah loji berderet-deret, 

jalannya lebar dan sudah sejak zaman Belanda diaspal, nama jalannya juga diganti atau 

diciptakan baru dengan nama-nama tokoh Belanda, misalnya Van Strippiaan 

Leuseusstraat (Kalasan), De Katstraat (Candipura), Rijsstraat (Penataran), Kempesstraat 

(Prambanan), Van Sandictstraat (Residen Sudirman). Konon tokoh-tokoh itu bukan 

pahlawan tetapi para ilmuwan Belanda. Nama-nama itu sekarang jadi nama-nama candi, 

diubah oleh/zaman Walikota Dul Arnowo tahun 1950. 

Nama-nama straat (jalan besar bukan kampung) oleh Gemeente Soerabaia tiap 

potong jalan punya namanya sendiri, betapapun pendeknya jalan itu. Dan tiap rumah di 

jalan tadi punya satu nomer. Cara mengatur nomer rumah, di sisi sebelah kanan angkanya 

ganjil (1, 3, 5, 7), di sebelah kiri angkanya genap (2, 4, 6, 8). Banyaknya nomer rumah di 

Surabaya zaman Belanda,  tidak pernah lebih dari nomer 200. Nomer rumah 200 baru 

saya lihat pada rumah di Renierz Boulevard (Diponegoro) dan Tambangboyo (tepi sungai 

yang mengalir di Pacarkeling-Gresikan). Rumah Jalan Tambangboyo nomer 200, kalau 

tidak salah pernah ditempati oleh Bapak Prof. Dr.Budi Darmo, MA (guru besar/sastrawan 

Indonesia), rumah tadi rumah mertua beliau. Bagaimana caranya sehingga nomor rumah 

di Surabaya tidak sampai 200? Oleh Gemeente Soerabaia jalan-jalan yang terlalu panjang 

diputus-putus, tiap sapatah diberi nama lain. Misalnya jalan yang menyeberangi kota dari 

Ngaglik sampai ke Tembaan. Dipotong-potong jadi Ngaglik, Kalianyar Wetan, Jagalan, 

Pasar Besar Wetan, Tembaan. Misal lain, dari Kenjeran ke Rajawali, dipotong-potong 

jadi Kenjeran, Kapasan, Kembang Jepun, Herenstraat (sekarang Rajawali). Dengan 



begitu setiap rumah di sepanjang jalan tadi (yang namanya diubah-ubah) nomer urutnya 

tidak sampai 200.  

Semua itu menunjukkan bahwa pemerintah Gemeente Soerabaia sungguh-

sungguh dengan teliti, cermat dan telaten mengurusi Kota Surabaya agar menjadi kota 

tempat tinggal yang nyaman dan teratur. Perencanaan kota dipaksakan dahulu secara 

matang, baru diatur terlaksanakan. Antara lain bisa dilihat pada peta Surabaya 1938, di 

sana terlihat bahwa pemerintah Gemeente Soerabaia sudah merencanakan sebuah jalan 

tembus (pada gambar dengan titik-titik) dari Jalan Karangmenjangan, menerabas 

Kedungtarukan, Pacarkembang, Jedong, Bogen, sambung dengan Rangkah Besar (jalan 

lurus tembusnya bukan dengan Jalan Ploso-Bogen, tetapi Rangkah Besar). Padahal waktu 

itu (1938) kalau dilaksanakan, harus menembus-bongkar rumah perkampungan yang 

sudah jadi di Kedungtarukan, Pacarkembang, Jedong dan Bogen. Tanda-tanda rancangan 

peembangunan jalan tembus lurus ini juga terlihat dari pembenahan jalan di Rangkah 

Besar dan Karangmenjangan. Kedua potong jalan itu pada zaman Jepang keduanya sudah 

pada diperlebar, lurus, diaspal halus, diapit-apit rumah gedung. Dulu ketika saya belajar 

mengendarai sepeda, mencari jalan yang beraspal halus, ya ke Putroagung, Rangkah 

Besar dan Karangmenjangan. Agak merasa aneh, kok di tempat terpencil, ada sepotong-

sepotong jalan yang beraspal, sementara daerah sekitarnya masih merupakan kampung 

tradisional yang tanahnya rendah berair banyak dijadikan kebun sayur. 

Jadi beda dengan Pemerintahan Orde Baru atau sekarang, pihak swasta 

(pengembang atau pendudukan liar) sudah membangun kampung atau perumahan, baru 

Perdanya pengaturan tata ruang keluar. Waktu saya jadi PNS Pemkot Surabaya, Program 

RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) secara nasional belum ada. Kalau tidak cocok 

dengan Perda pengaturan tata ruang kota, maka rumah atau perumahan yang terlanjur 

dibangun tadi harus disesuaikan dengan Perda tadi. Kalau yang disesuaikan dengan Perda 

hanya nama jalan, masih untung. Contohnya pembangunan kampung yang pernah jalan-

jalannya diberi nama bagus: Jalan November, Januari, April dan lain-lain. Selama 

bertahun-tahun orang dengan mudah mengingat dan mendapatkan tempat yang namanya 

singkat dan beda itu. Kemudian baru di-Perda-kan, diubah jadi perkampungan Karang 

Empat. Dulu, perkampungan Karang Empat itu juga hamparan kebun sayur yang 

tanahnya rendah, lebih rendah daripada kali besar irigasi yang lewat Gersikan-



Putroagung-Kedungcowek. Kalau yang tidak sesuai Perda bangunan dan struktur 

kampung, ya harus dibongkar seluruh hunian kampung tadi. Perencanaan pembangunan 

kalah dulu dari pada pelaksana pembangunan tanpa rencana atau liar itu. 

Pada tahun 1975, Walikota Surabaya Brigjen R.Soekotjo pernah membuat 

Masterplan Surabaya 2000. Jadi 25 tahun sebelum tahun 2000, masterplannya sudah 

dirancang. Salah satu yang terwujud bagus dari Masterplan Surabaya 2000, adalah 

bangunan perkampungan dengan jalan-jalannya dan rumahnya yang dikelola 

pengembang YKP (yang dilibatkan ketat oleh Walikota dan DPRD-nya). Cara 

membangun jalan maupun tembusan-tembusan jalan sesuai dengan perencanaan yang 

ditetapkan oleh Masterplan Surabaya 2000. Entah perencanaan lainnya dilaksanakan 

betul apa tidak. Yang jelas setelah tahun 2000, pembangunan sudah terlepas dari 

perencanaan Masterplan Surabaya 2000. Bisa seenaknya. Sekarang secara nasional 

maupun regional (tingkat provinsi) telah ada RT-RW. Namun tetap saja sulit 

dilaksanakan, karena perkembangan penduduk dan perkembangan kepemilikan tanah 

lebih cepat daripada rencana pembangunan peruntukannya. 

* 

SURABAYA NO YORU artinya Surabaya di waktu malam. Semula, syair lagu 

kroncong yang terkenal zaman Jepang adalah Solo Di Waktu Malam. Lagu dan syairnya 

terasa syur sekali. Lalu, mengapa tidak ada lagu Surabaya Di Waktu Malam yang 

memuji-muji indahnya suasana kota yang umurnya kini (2009) 716 tahun sejak tentara 

Tartar diusir oleh pasukan Raden Wijaya? 

Tidak! Surabaya no yoru bukan nama lagu kroncong atau syair yang memuji-muji 

Kota Surabaya ketika bulan terbit menerangi udara kota. Surabaya no yoru hanyalah ada 

di pikiranku ketika kami murid-murid klas lima Mohan Gakko SR.Canalaan disuruh 

menyusun karangan singkat berbahasa Nippon. Surabaya no yoru sama sekali tidak indah 

waktu saya hendak menulis karangan dalam bahasa Nippon itu, yaitu ketika saya jadi 

Mohan Gakko Kokumin Gakko no seito kelas 5 (SR.Canalaan). Surabaya di waktu malam 

saat itu sama sekali tidak indah. Surabaya no yoru wa taihen warui deseu! 

Sebenarnya oleh guru tidak ditentukan judulnya atau temanya. Pokok yang 

dikarang pengetahuan murid tentang Kota Surabaya. Kami sudah terbiasa tiap kali diberi 

hafalan kutipan cerita pendek (passage) dalam bahasa Nippon dengan huruf Katakana, 



disuruh menghafalkan, ditanyai artinya, disuruh membentuk kalimat dengan kata tertentu 

dan disuruh berdiri di depan kelas mendeklamasikan hafalannya itu (bercerita kutipan 

cerita pendek yang telah dihafal dengan gaya masing-masing, baik ucapannya yang 

benar, maupun hafalannya yang tangkas, maupun gayanya ketika bercerita, diberi nilai 

oleh guru, pelajaran hafalan seperti itu digolongkan pelajaran hanasikata). Beberapa 

judul passage masih saya ingat, misalnya Gakko (sekolah), Jitengsya (sepeda), Semeru 

No Yama (Gunung Semeru), King No Usi (Sapi Emas), Momotaro (dongeng Jepang). Di 

rumah, untuk menghafalkan kutipan-kutipan itu, saya pasti menghafal dengan suara 

keras-keras. Malam hari tidak ada lampu (lampu harus diselubungi), maka sambil berdiri 

di remang-remang sinar lampu terselubung, saya bicara bahasa Nippon dengan gaya. 

“Mukashi, mukashi, oji-san to obã-san ga arimashita. Oji-san wa yama e shiba-kari ni, 

obã-san wa kawa e sentaku ni ikimashita. .Obã-san ga sentaku wo shite imasü to, õki na 

momo ga nagarete kimashita” Lanjutnya lupa. Pendeknya gaya seperti peserta 

Indonesian Idol cilik 2007 di TV. 

Jadi jangan dikira, pada zaman Jepang tidak ada pelecut untuk menggairahkan 

belajar. Pada zaman itu pun sudah ada perebutan bintang cilik di kalangan murid-murid 

sekolah rakyat se-Surabaya. Dari angka-angka terbaik yang dinilai oleh guru kelas, nanti 

tiap tiga-empat bulan sekali, diadakan lomba yang diperebutkan oleh murid-murid 

sekolah rakyat seluruh Surabaya. Tiap sekolah boleh mengirim dua anak (satu laki-laki, 

satu perempuan) untuk tiap mata lomba (ada tiga mata lomba, yaitu hanasikata, 

yomikata, onggaku) yang masing-masing anak boleh diambil dari kelas empat, lima dan 

enam. Jadi meskipun saya kelas lima, bisa dipilih menjadi wakil laki-laki sekolah saya di 

mata lomba hanasikata. Pendeknya tiap sekolah rakyat boleh mengirimkan enam orang 

peserta lomba, tiga perempuan, tiga laki-laki, masing-masing untuk mata lomba, dan 

diambil dari kelas empat, lima dan enam. Oleh karena itu, tiap kali ada pelajaran 

menghafal kutipan cerita pendek bahasa Jepang, kami murid-murid berusaha bicara 

hafalan sebaik-baiknya, selain untuk mendapatkan angka nilai untuk kenaikan kelas, juga 

ingin dikirimkan ke perlombaan se-Surabaya-shi. Nanti biasanya, yang dilombakan ya 

hafalan-hafalan yang sudah diberikan guru di kelas itu. Agaknya bahan cerita pendek tadi 

memang berasal dari Dinas Pengajaran Kota Surabaya-Shi. Begitu juga bahan untuk 



yomikata (membaca bahasa Nippon dengan huruf katakana) dan onggaku (menyanyi), 

bahannya sudah diedarkan dua tiga bulan sebelum lomba. 

Meskipun dalam menyusun karangan singkat tentang Surabaya guru tidak 

menentukan judul atau temanya, namun ketika itu judul Surabaya No Yoru sudah 

terpateri di otak saya, tidak bisa cari kata lain. Saya tahu, ini gara-gara beberapa waktu 

sebelumnya, di Surabaya diputar film China No Yoru. Film itu mendapat sambutan baik 

sekali, banyak orang dewasa yang memuji-mujinya. Terpuji karena jadi film Jepang yang 

menceritakan pertemuan sepasang kekasih yang romantis. Beda dengan film Jepang 

lainnya yang banyak menceritakan tentang perang. Anak-anak juga pada nonton film itu. 

Yang membuat lebih populer latar lagu film itu bagus sekali, merasuk ke pendengaran 

anak-anak, dan sering kami gumankan ketika kami bermain-main. Termasuk lagu yang 

populer tidak diajarkan di kelas, seperti halnya lagu-lagu kroncong (populer tidak karena 

diajarkan di sekolah, tapi didengar dari radio atau film) Nama lagunya juga China No 

Yoru. 

Ceritanya sendiri saya tidak ingat lagi, tapi jelas bayangan saya terjadinya di 

Negeri Cina (mungkin terpengaruh oleh judul film). Yang masih saya ingat jelas adalah 

sepasang kekasih berdiri berdampingan dengan mesra, yang perempuan memetik 

setangkai bunga lalu diciumnya, setelah itu bunga tadi diciumkan ke hidung kekasihnya. 

Sangat terkesan adegan itu di hatiku, merupakan tehnik adegan bercinta yang bagus 

sekali. Kami semua (anak maupun orang tua pada zaman itu) tahu, bahwa adegan 

menyatakan cinta berciuman bibir tidak pernah ada di film Jawa, maupun Jepang. Dan 

film romantis kurang laku, yang laku film laga seperti Srigala Item, Garuda Mas, Singa 

Laut. (juga masih diputar zaman itu). Saya dan anak-anak lainnya, sejak zaman Belanda 

juga senang menonton film Barat yang penuh laga. Misalnya film koboi. Begitu tergila-

gilanya nonton film koboi pada zaman Belanda (sebelum Jepang datang), saya dan anak-

anak bahkan sering main koboi-koboian, lari pura-pura naik kuda dan menembak-

nembakkan pistol, nanti yang jadi tokoh bajingan tertembak mati, atau kalau berkelahi 

kalah. Saya sampai hafal bintang film koboi saat itu, yaitu Tommix, Kent Meihnard, Bob 

Steele. Sedang film romantis, biasanya anak-anak tidak boleh nonton. Namun sekali-

sekali saya juga pernah nonton, bersama-sama para orang tua. Pada film Barat yang 

romantis biasa adegan cinta kasih diwujudkan dengan berciuman bibir. Tiap kali saya 



nonton film, tiap kali ada adegan berciuman, para penonton seluruh gedung berteriak-

teriak dan bertepuk tangan ramai sekali, “Ambuuung! Ambuuung! Ayo, ambuuung!” Para 

penonton di sini yang saya tahu semua orang pribumi Jawa. Mungkin oleh karena 

pengalaman menyaksikan adegan bercinta dengan berciuman bibir pasti mendapat 

sorakan penonton Jawa, maka ketika menonton dua kekasih mau menyatakan cinta pada 

film China No Yoru saya mengharapkan adegan bagaimana, ternyata dengan memetik 

setangkai bunga dicium oleh yang perempuan, lalu diciumkan kepada kekasihnya, 

menjadi sangat berkesan di hatiku. Adegan yang bagus sekali. Tidak menimbulkan gaduh 

sorak sorai penontonnya yang orang Jawa. 

Tapi, mengarang Surabaya No Yoru bagaimana? Malam di Surabaya zaman itu 

tidak indah. Cari obyek lain tentang Surabaya, tidak dapat. Tidak bisa lepas dari 

bagusnya film China No Yoru, serta lagunya yang masih mengiang di telinga. 

Malam hari seringkali saya keluar rumah. Entah menonton film, entah ke Pasar 

Pacarkeling. Tapi kalau pulang, biasanya sendirian, sering saya menempuh jalan yang 

sunyi dan gelap gulita. Apa yang indah dalam gelap? 

Hiasan malam yang paling membantu memberikan penerangan adalah lampu 

sorot pencari pesawat terbang. Ini sering dilakukan pada malam hari pada waktu gelap 

bulan. Langit hitam semesta, kerlip-kerlip cahaya bintang tidak mampu menerangi langit 

nilakandi. Pada saat seperti itu diadakan latihan menanggulangi bahaya udara. Suatu 

pesawat pemburu Jepang berbaling-baling satu yang amat terkenal terbang malam di atas 

kota. Lalu dari daratan disorotlah pesawat tadi dengan lampu sorot raksasa ke udara, 

mencari pesawat yang terbang di langit gelap. 

Lampu sorot ini tidak hanya dari satu tempat, tetapi beberapa tempat. Yang saya 

tahu ditempatkan di Rangkah (sudut Rangkah Besar-Kapaskrampung, kini kompleks 

Rumah Makan Sriratu), Sidotopo, Kenjeran, Karangmenjangan, Canalaan (Hi-Tech 

Mall). Apabila lampu-lampu ini menyorot ke udara dan bergerak-gerak lincah mencari 

pesawat, maka keadaan di kota agak terang kena biasan sorot lampu tadi. Dan kalau sorot 

tadi menyentuh badan pesawa terbang, maka segera saja sorot yang lain mengikuti ke 

arah pesawat terbang tadi. Pesawat terbang tadi tersorot silang oleh beberapa lampu. 

Tidak dapat lepas atau menghilang di langit gelap lagi. Kalau sudah disorot silang begini 



beberapa menit, maka lampu-lampu itu dimatikan. Suasana di daratan juga lalu gelap 

gulita lagi. Bahkan lebih pekat. 

Beberapa menit lagi terdengar bunyi mesin pesawat terbang kembali masuk di 

udara atas kota. Lampu-lampu sorot tadi mulai menyala dan mencari-cari di mana 

pesawat tadi berada. Kadang-kadang begitu lama lampu-lampu sorot itu tidak dapat 

menangkapnya. Kalau sudah demikian, pesawat tadi memberi isyarat dengan menyalakan 

lampu di udara untuk mempertunjukkan tempatnya terbang. Maka segera saja sorot 

lampu diarahkan ke situ. Tersorotlah pesawat latih tadi. Lalu disilang oleh dua tiga lampu 

sorot. Selang beberapa menit setelah yakin bahwa pesawatnya tidak lepas dari silangan 

sorot, maka sorot dipadamkan. 

Latihan menangkap pesawat terbang  terbang malam hari dengan disorot lampu 

begitu terus-terusan dilakukan pada malam-malam tanpa bulan. Lampu sorot yang 

digunakan cukup besar. Persis lampu sorot zaman Pasar Raya Surabaya zaman awal 

merdeka, sokle atau zoeklight. Cuma zaman PRS lampu sorotnya hanya satu, sedang pada 

zaman Jepang untuk latihan menyorot pesawat terbang terbang malam banyak. 

La dengan cerita ini, maka saya punya cerita Surabaya no yoru zaman Jepang. 

Selain malam hari, latihan penanggulangian bahaya udara juga diadakan pada 

siang hari. Sifatnya berbeda. Bukan petugas lampu sorot di darat yang dilatih, tetapi 

penerbang-penerbangnya. Ini merupakan pertunjukan udara gratis yang menyenangkan 

bagi penduduk Surabaya pada zaman Jepang. Dua tiga pesawat terbang pemburu 

berbendera balak-endol berada di atas udara kota, terbang uber-uberan seperti capung 

raksasa sedang menari gandrung. Pesawat-pesawat tadi membuat lingkaran vertikal, 

berputar balik naik turun dengan kecepatan tinggi seperti mau meengebom, atau lari 

ngacir dengan mengeluarkan asap putih seperti seolah-olah kena tembak. Dan seringkali 

juga terbang dengan terbalik, tempat penumpangnya di bawah, tempat rodanya di atas. 

Segala latihan keterampilan mengemudikan pesawat terbang dipertunjukkan di 

atas udara Surabaya. Seringkali pula sebuah pesawat terbang membawa (disambung 

dengan tali) sebuah layang-layang berbentuk ikan terbuat dari kain. Layang-layang ini 

menggelembung dan terbang membuntuti pesawat terbang latih tadi. Lalu ada satu atau 

dua buah pesawat terbang pemburu yang lain mengadakan serangan terhadap layang-

layang tadi. Untuk menyerangnya perlu keterampilan dan kelincahan gerak. Berputar-



putar, menanjak, menukik. Sedang layang-layang yang diserang terbang tenang-tenang 

saja membuntuti pesawat penggandengnya. Perbuatan ini seperti perangnya Bota Cakil 

melawan Janaka. 

Sejauh ingatan saya belum pernah terdengar pesawat-pesawat itu jatuh mengalami 

kecelakaan ketika sedang berlatih di atas udara Surabaya. Cuma tali penggandeng layang-

layang itu pernah putus sehingga layang-layang ikan raksasa tadi kehilangan gelembung 

udaranya dan jatuh melayang di atas Kampung Kalisari (kampung itu terletak di seberang 

jalan sebelah barat depan sekolah kami, jadi waktu talinya layang-layang ikan itu putus 

banyak sekali murid-murid SR.Canalaan melihatnya). Ketika itu kami sedang berbaris 

melakukan upacara di halaman sekolah, dalam sikap bersiap. Namun seseorang melihat 

layang-layang itu. Upacara kehilangan khidmatnya. 

Ya, meskipun kami murid Mohan Gakko (sekolah teladan) yang terpuji karena 

sikap disiplinnya, namun melihat kejadian yang aneh-aneh demikian tidak bisa menahan 

diri. Melihat dan berkomentar mengenai kejadian yang aneh lebih penting daripada 

upacara! 

* 

MENEER PIJPAARD berhasil memperoleh kendaraan dan membawa seluruh 

keluarganya lari ke Cilacap. Itu dikerjakan pada hari-hari akhir penjajahan Belanda di 

Surabaya, yaitu bulan Februari 1942. Tidak semua orang Belanda beruntung seperti 

Pijpaard. Sehingga ketika Balatentara Dai Nippon masuk ke Surabaya dari jurusan Gresik 

setelah mendaratkan pasukannya di Tuban, banyak orang Belanda yang terjebak dan 

tertawan. Terutama orang-orang Belanda Indo yang lahir di Indonesia, tidak bisa 

memperoleh kemudahan kendaraan untuk melarikan diri, dan mencoba menetap di 

Surabaya selama pendudukan Jepang. Mereka itu menempati gedung kediaman di 

Europeese enclave di daerah Darmo. 

Orang-orang Belanda Indo banyak yang tidak diganggu gugat oleh orang-orang 

Jepang. Tidak ditangkap dan ditawan, lebih-lebih perempuan dan anak-anak. Tetapi 

mereka pun tidak diberi kesempatan untuk hidup layak, karena sekolah-sekolah untuk 

mereka ditutup, dan tidak ada lowongan pekerjaan untuk mereka. Pada hal mereka harus 

tetap makan. Dari mana diperoleh uang? Meneer Steendam yang menempati rumah di 

depan kami terpaksa menjual perabot rumahnya, sedikit demi sedikit. Dijual kepada 



orang-orang Madura perombeng yang tiap pagi berjalan mengitari daerah-daerah 

perumahan kampung elite ini. Setelah perabot rumah habis, biasanya gadis-gadis Indo 

sudah mulai besar, dan merekalah yang paling gampang memperoleh pekerjaan di rumah-

rumah opsir Jepang. 

Di daerah Darmo, orang-orang Madura yang memperoleh benda-benda dan 

perabot rumah dari orang-orang Indo, biasanya membawa barang-barang besar itu ke 

Reinierz Boulevard (Jalan Diponegoro) yang sepanjang jalannya dilalui keretaapi uap 

OJS. Mereka menghadang tram uap yang menuju ke utara, dan mengangkut barang-

barang besar tadi di dalam keretaapi. 

Di Pasar Turi mereka turun. Dan mulai menawarkan apa-apa yang diperolehnya 

pagi itu di situ. Dan sejak itu Pasar Turi menjadi terkenal sebagai pasar rombeng. Banyak 

orang Surabaya yang pada zaman Jepang memperoleh kedudukan penting dan dapat gaji 

lumayan, hidupnya kecukupan, pada hari libur sering memerlukan pergi ke Pasar Turi 

mencari barang-barang yang baik kwalitasnya, sekali pun tweede hand (tangan kedua 

alias rombengan). Seringkali orang yang punya uang ini tidak butuh lagi apa-apa. Tapi 

juga pergi ke Pasar Turi. Mereka cuma ingin membeli barang-barang rombengan yang 

berkwalitas luar negeri. 

Pada zaman Jepang barang-barang luar negeri memang tidak diperjualbelikan 

lagi, tidak ada yang baru diperagakan di toko. Apa lagi alat-alat pertukangan seperti tang, 

catut, kunci inggris. Digunakan masih baik, tapi tidak baru lagi. Akhirnya Pasar Turi 

pada tahun 2603 Showa bukan saja sebagai pasar rombeng, tetapi juga merupakan tempat 

rekreasi, semacam tempat hiburan. Menemukan barang-barang yang masih baik dan 

berfungsi, seperti lampu radio, setir sepeda merk Fongers, sekoci mesin jahit, ban sepeda 

sungguh mengasyikkan. Merupakan kegiatan seni mencari barang-barang kwalitas baik 

tersendiri. 

Pada zaman Perang November 1945, Pasar Turi terhitung tempat yang menjadi 

sasaran peluru mortir dan meriam kapal dari Tanjungperak, oleh karenanya banyak 

menderita kerusakan. Pada perang itu hampir semua bangunan di sebelah selatan viaduk 

(rel keretaapi yang melintang kota) rusak dihujani oleh peluru dari laut. Bangunan yang 

rusak itu misalnya Pasar Turi, Centraal Theatre,(letaknya di sebelah barat seberang jalan 

Tugu Pahlawan sekarang), Gedung Raad van Justitie, Kampung Semut Baru, Gembong 



Tebasan. Hampir semua bangunan di situ hancur. Konon dapat dilihat dari musuh 

(pasukan Mansergh) bahwa pejuang Arek-arek Surabaya mengandalkan rel keretaapi 

(viaduk) itu sebagai kekuatan pusat perjuangan. Makanya dijadikan sasaran tembak 

meriam laut. Tapi kantor Gubernur dengan jam menaranya tidak ditembak dihancurkan, 

sebab jam menara itu dijadikan titik penglihatan dari kapal-kapal perang di laut. 

Mengunjungi Pasar Turi tanpa maksud tertentu, hanyalah sebagai rekreasi untuk 

mencari barang-barang bekas yang masih berfungsi dan berkwalitas baik terus 

berlangsung hingga zaman merdeka kembali. Pasar Turidibangun lagi, dn menjadi pusat 

tempat mencari barang-barang rombeng yang bermutu. Begitu rupa sampai terbakar total 

tahun 1969. Kemudian dibangun lagi di zaman menjelang Pemilihan Umum 1971, 

(dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud), fungsinya sebagai pasar rombeng 

jadi lebih terangkat jadi pasar perdagangan interinsulair Indonesia Timur, dan terbakar 

lagi. Dibangun lagi dengan lebih besar dan bertingkat dua, terbakar lagi. Akhirnya kini 

(2009) belum dibangun bangkit lagi. 

* 

PADA SUATU PAGI yang cerah, ketika kami baru tiba di sekolah dan bersiap-

siap akan mengadakan upacara, dari ufuk timur terdengar bunyi pesawat terbang. Tidak 

hanya satu atau dua pesawat seperti kalau ada latihan terbang, melainkan banyak. Dan 

berpencar. Ada yang menyusuri pinggir langit ke utara, ada yang ke selatan. 

Melihat pesawat terbang begitu banyak dan bergerak begitu cepat mengepung 

kota, kami pun bersorak-sorak, setengahnya memuji keterampilan penerbang-penerbang 

Nippon Pahlawan Asia. Tapi sorak-sorai kami disambut dengan tembakan gencar dan 

disertai bunyi bergelegar bom jatuh. Tidak ayal lagi kami berlari semburat masuk ke 

lubang perlindungan. Di sekolah kami perlindungan hanya terdapat di pekarangan depan, 

maka ke sanalah kami berlari-lari. Setelah sampai di perlindungan barulah terdengar 

bunyi suling tanda bahaya udara meraung-raung, langsung kutsukeiho (serangan udara 

gawat). Jadi pesawat yang kami banggakan bergerak cepat menyergap kota tadi pesawat 

Sekutu! 

Dari tempat kami berlindung kami bisa melihat asap hitam mengepul di langit 

utara dan selatan. Agaknya hari itu Surabaya betul-betul disergap musuh siang hari! 

Belum pernah terjadi sebelumnya! 



Serangan udara mendadak pada pagi hari itu memang merupakan pengalaman 

istimewa. Surabaya sudah lama tidak dikunjungi pesawat musuh. Mungkin kedudukan 

musuh sudah terlalu jauh dari Surabaya sehingga tak terjangkau oleh lintasan bolak-balik 

penerbangan pesawat dari pangkalan ke sasarannya. Bunyi suling tanda bahaya udara 

biasanya berbunyi pada malam hari tetapi tidak sampai terdengar bunyi mesin pesawat 

terbang. Jadi kadang-kadang kami berpendapat, barangkali adanya tanda bahaya udara di 

malam hari yang memaksa orang harus memadamkan lampu itu hanyalah untuk 

menakut-nakuti masyarakat Surabaya saja. Tapi pengalaman kebobolan kena serang 

musuh di siang hari itu sungguh membuat orang takut. Pesawatnya jenis pemburu, 

tentulah persediaan bahan bakarnya tidak bisa untuk terbang jauh. Jadi, pangkalannya 

tentu dekat-dekat dengan Surabaya. 

Serangan musuh pagi itu banyak berhasil, menimbulkan korban dan mengenai 

sasaran yang tepat. Asap hitam mengepul di utara dan di selatan ternyata tandon minyak 

di Perak dan Wonokromo. Kebakaran itu berlangsung hingga tiga hari tiga malam. Siang 

hari berupa asap mengepul hitam. Malam hari biasan kobaran apinya membuat langit 

merah merona. Kobaran itu berkedab-kedab, membuat perasaan jadi kecil hati. Apakah 

pemboman musuh tidak berulang lagi malam ini? 

Ini suatu catatan tersendiri tentang Surabaya No Yoru. Tidak indah. 

Selain tandon minyak, yang kena serangan berat adalah kawasan industri Ngagel. 

Pabrik-pabrik yang banyak di sistu jadi sasaran bom. Terutama pabrik mesin Braat 

(sekarang Barata) paling berat menderita kerusakan. Waktu terserang itu para buruh baru 

mulai bekerja, sehingga selain pabriknya juga jatuh kurban manusia. 

Juga pangkalan angkatan laut atau kaigun Tanjungperak, tidak luput dari sasaran 

penyerangan. Kakak saya yang bekerja di sana, pulang kerja sore langsung mengunjungi 

kami, ingin tahu berita di rumah (dia bertempat tinggal terpisah dari kami, indekos di 

rumah Bulik di Gersikan). Dia menceritakan bahwa banyak instalasi angkatan laut Jepang 

di Tanjungperak kena bom dan rusak. Ia sendiri keluar dari bengkel terlambat, sampai di 

perlindungan tidak bisa masuk lagi karena telah penuh manusia. Maka ia lari cari 

perlindungan di bawah meja di dalam bengkel. Bom jatuh di sekitarnya. Selesai serangan 

udara itu, ketika ia keluar dari bengkel, ternyata perlindungan tempat ia urung berlindung 

tadi kena bom. Ambleg dengan manusia yang berdesakan di dalamnya. Juga sebuah kapal 



yang sedang beristirahat di dok, jatuh terguling ke sisinya, dan orang yang berlindung di 

situ mati terplenet. Menyaksikan korban yang banyak dan mengerikan itulah ia tergesa-

gesa berkunjung ke tempat kami (tempat saya dan Ibu) di Van Strippiaan. 

Cerita kakak ini saya tulis sebagai ceritapendek dengan judul Pencuri Dompet, 

dimuat pada majalah Tanahair (lanjutan Terang Bulan) pimpinan Imam Supardi, no. 3 

Th. XVI, 1962. Dan dikumpulkan jadi antologi ceritapendek saya dengan judul 

Interogasi diterbitkan jadi buku oleh Dewan Kesenian Jawa Timur Surabaya  2001, 

editor Shoim Anwar. 

Sejak keboboln kena serang udara mendadak itu, kewaspadaan kian ditingkatkan. 

Anak-anak sekolah diharuskan menjaga sekolahnya pada sore hari. Di depan gerbang 

sekolah dijaga oleh dua orang yang membawa tongkat, bersikap seperti halnya heitaisan 

(serdadu Jepang) yang menjaga markasnya. Nanti kalau ada mobil lewat pakai bendera 

segitiga berwarna biru, atau hijau, atau kuning, berarti yang menumpangi seorang perwira 

Jepang berpangkat tinggi. Kami, yang sedang bertugas di depan gerbang sekolah harus 

memberi hormat. Warna-warni bendera itu, yang paling tinggi pangkatnya yang warna 

kuning, lalu hijau, lalu paling rendah di antara tiga tadi, warna biru. Cara menghormat 

para penjaga gerbang sekolah harus mengangkat tongkat dengan dua tangannya di depan 

dada (hormat senjata) dan kepala menoleh mengikuti jalannya mobil yang melintas.  

Mobil berbendera bentuk segitiga berarti penumpangnya seorang tentara yang berpangkat 

tinggi. Kami sangat gembira kalau sedang berjaga begitu melintas mobil pakai bendera 

tanda perwira berpankat begitu. Lebih berpangkat (bendera kuning) lebih gembira bicara 

kami menceritakan kepada teman yang lain (yang sedang tidak jaga). 

Pagi hari sebelum pelajaran dimulai juga diadakan penjagaan. Untuk barisan atau 

guru yang masuk ke halaman sekolah, penjaga harus menghormat angkat tongkat. 

Ada rerasan waktu itu, kabarnya pesawat terbang musuh juga menjatuhkan 

barang-barang yang menyenangkan, seperti pulpen, jam tangan, dan semacamnya. 

Diharapkan anak-anak kalau menemukan barang asing seperti itu, jangan diambil 

ataupun dipegang, karena itu barang berbahaya. Bisa meledak. Sejauh ingatanku itu 

hanya isu, sebab saya tidak pernah dengar ada anak yang menemukan barang seperti itu. 

Dan tidak ada anak atau orang yang tewas karena memegang barang seperti itu. 



Kewaspadaan itu tidak sia-sia. Sebab sejak serangan udara itu Surabaya sering 

mendapat kunjungan pesawat terbang musuh. Tapi yang terbang di atas kota pesawat 

pembom andal Amerika, B29, yang punya 4 mesin baling-baling di sayapnya yang 

panjang.Terbang amat tinggi. Bunyi mesinnya mendayu-dayu lamat-lamat, tetapi 

menusuk jantung warga kota Surabaya, menimbulkan kekhawatiran dalam hati. 

Kunjungan pesawat B29 itu kini tidak saja pada siang hari, juga pada malam hari. 

Kalau pada malam hari, suling kutsukeiho meraung terputus-putus, lampu semua 

padam, gelap gulita, namun begitu terdengar bunyi mesin pesawat terbang musuh B29 

lampu-lampu sorot penanggulangi bahaya udara beraksi mencarinya. Seringkali pesawat 

B29 kena sorot. Maka meriam-meriam penangkis serangan bahaya udara pun 

memutahkan pelurunya. Tampak peluru-peluru merah bagaikan bunga api menuju ke 

arah pesawat  Tetapi tidak pernah berhasil mengenainya, karena pesawat itu terbang 

terlalu tinggi. Tidak tercapai oleh peluru dari darat. 

Pernah suatu hari ketika ada kunjungan pesawat B29 siang hari, saya sedang 

berkunjung ke rumah Pak Kir, Jalan Jasem 19 Sidoarjo. Kami melihat dari sana 

terbangnya pesawat B29 itu di atas Kota Surabaya. Dan tembakan-tembakan meriam 

penangkis bahaya udara berdentuman. Bukan suaranya yang terdengar dari Sidoarjo, 

melainkan kepulan asap hitam larinya atau meletusnya peluru di udara. Ternyata 

meletusnya jauh di bawah pesawat sasaran. Jadi percuma saja menembakkan peluru 

meriam untuk mencapai ketinggian terbangnya pesawat sasaran. 

Dan kami saksikan juga ketika pesawat B29 berkunjung malam hari. Dari bunyi 

mesinnya kami tahu itu pesawat B29. Terbang di gelap malam, dicari oleh lampu sorot 

dari darat, lama tidak juga ketemu. Lalu pesawat B29 itu memberi tanda dengan lampu 

berpijar. Melihat itu, segera saja lampu sorot mengarah ke situ. Pesawat kena tersorot. 

Lampu-lampu sorot dari berbagai jurusan juga mengarah ke situ, hingga pesawat 

terpalang, tidak bisa lepas dari sorotan lampu. Dan tembakan-tembakan meriam maupun 

senapan mesin terdengar. Peluru berpijaran mengarah ke pesawat. Setelah melihat 

kunjungan B29 dari Sidoarjo dulu, maka saya merasa sia-sia saja menghamburkan peluru 

ke udara. Dalam gagasanku, bagaimana kiranya kalau bikin sorot lampu yang bisa 

membakar pesawat tadi. Tentulah amat ampuh. Tapi mengapa ya, orang Jepang yang 

berperang tidak membuat lampu demikian? 



Dan tanda lampu dari pesawat B29 kalau sorot lampu dari darat lama mencari 

tidak menemukannya. Mengapa pesawat musuh itu justru memberi isyarat di mana 

berada? Ini tentu juga suatu siasat. Mungkin suatu ejekan, Mencari dirinya saja tidak bisa. 

Dan kalau terpalang sorot, toh percuma, peluru meriam daratan tidak bisa mencapai 

ketinggiannya. Atau, siasat itu, dengan disorotkan lampu dari bawah, awak pesawat lebih 

tepat tahu letak Kota Surabaya yang sesungguhnya (yang ditandai dengan banyaknya 

sorot lampu dari darat). 

Suatu bahan untuk tulisan Surabaya No Yoru di tangan. Tapi pikiran itu tidak saya 

dapat ketika guru menyuruh kami menyusun karangan mengenai Surabaya dalam bahasa 

Jepang huruf katakana.. Dan saya waktu itu tidak lepas dari menemukan judul Surabaya 

No Yoru, tidak bisa lepas, tapi macet tidak menemukan bahan tulisannya. Yah, baru 

sekarang ini (2009) sempatnya. Indah juga Surabaya di waktu malam diceritakan begitu, 

kalau sudah lampau begini. Sore kara, Surabaya no yoru wa kireidesu. 

Kami ambil pelajaran dari pengalaman ini. Kunjungan pembom B29 Amerika 

Serikat memang sering, tetapi tidak berbahaya. Tidak pernah melemparkan bom atau 

menyerang kota hingga menimbulkan kerusakan. Yang menyerang Surabaya pagi hari 

dulu itu memang bukan pembom B29, tetapi pesawat-pesawat pemburu. Pesawat 

pemburu jarak terbangnya terbatas. Jadi waktu menerobosan pagi hari itu, tentulah 

pangkalannya tidak terlalu jauh dari Surabaya. Mungkin ada kapal induk yang berhasil 

menyusup ke dekat Surabaya. Lalu mengadakan penyerangan dengan disiapkan sungguh-

sungguh. 

Pesawat B29 tentunya tidak berpangkalan di kapal induk. Tentunya punya jarak 

capai terbang yang amat jauh. 

* 

“CAAT! CAATT MINA-MINA!” Itu seruan perang! Seorang prajurit dengan 

sangkur terhunus lari menyerbu sambil berseru demikian, “Caaattt!!” 

Lapangan Dexstraat, lapangan PJKA di Jalan Pacarkeling dekat Kantor Camat 

Tambaksari sekarang, dulu paling sering digunakan untuk orang belajar perang. Baik 

heitaisan (serdadu Jepang) yang membawa senapan beneran, atau heiho (serdadu bangsa 

Indonesia yang dilatih Jepang) yang membawa takeyari (tombak bambu runcing), sering 

saya lihat di situ. Mereka berbaris, berlari, merangkak, fuset (maju dengan tengkurap, 



bawa senjata di pinggang), meloncat maju mundur dengan senjata di tangan, dan 

menyerbu lawan dengan sangkur terhunus sambil berteriak “caaattt!” Orang-orangan 

yang terbuat dari karung menjadi sasaran penusukan dengan sangkur, atau takeyari. 

Takeyari atau bambu runcing ini kemudian menjadi penting pada zaman “Siaaap!” yaitu 

zaman bangsa Indonesia mengambilalih kekuasaan Jepang September-Oktober 1945. 

Maka cocok kalau Surabaya didirikan monumen bambu runcing. 

Sebenarnya latihan baris-berbaris dan perang-perangan demikian tidak hanya 

dilatihkan kepada heitaisan atau heiho saja. Juga kaibodan (pemuda sipil, semacam 

hansip), seinendan (pemuda pelajar) atau kelompok pemuda yang lain, sudah ikut latihan 

demikian di kesatuannya masing-masing. Metodenya sama. Berteriak “caaat!” ketika 

menyerbu dengan senjata di tangan ditujukan kepada musuh, cara berbaris, cara fuset,dan 

metode latihan keprajuritan perang yang lain. Jadi baik heitaisan, heiho, kaibodan, 

seinendan, anak-anak dilatih perang, semua  mengalami latihan serupa. Saya juga ikut 

seinendan di sekolah dan diajar perang-perangan demikian. Tiap laki-laki, masih anak-

anak maupun sudah dewasa, telah belajar perang demikian. 

Bagi anak-anak, gerakan-gerakan perang dan seruan “caaatt!” itu kemudian 

dipakai untuk bermain perang-perangan. Pemain dibagi jadi dua kelompok, satu dengan 

yang lain bermusuhjan. Masing-masing punya markas dan bendera yang harus dijaga 

agar pasukan lawan tidak bisa merebutnya. Kalau bendera terebut oleh lawan, maka 

kelompok pemilik bendera kalah dan menyerah. Tapi yang paling mengasikkan bukan 

mempertahankan bendera, melainkan pertempuran antara dua belah pihak yang 

berlawanan berhadapan. Mereka masing-masing membawa pedang. Keduanya tidak 

berani gegabah meloncat maju, dan harus menjaga jarak jangan sampai dari pihak lawan 

berjarak kurang dari lima langkah. Kalau seseorang bilang “Caat!”, semua anak harus 

berdiri di tempat. Lalu yang bilang “caatt!”  meletakkan pedangnya di depan kakinya, 

sedang anak (musuh) yang ditembak juga meletakkan pedangnya di depan kakinya. Anak 

yang menyerang kini mengaji jaraknya dengan musuh yang ditembak. Caranya, jarak 

antara pedang yang diletakkan kedua belah pihak sebagai garis pembatas, diukur dengan 

langkah si penembak. Apabila jaraknya kurang dari lima langkah, maka musuh yang 

ditembak mati. Pedangnya diambil. Kalau jaraknya antara pedang lebih jauh dari lima 

langkah penembak, maka yang ditembak tetap hidup, dan bisa berperang lagi. 



Kalau yang ditembak lebih dari satu orang, maka sipenembak harus berteriak, 

“caatt mina-mina!” Cara mengajinya asal jarak antara penembak dan sasarannya tidak 

lebih dari lima langkah, ya semua sasaran mati. Bisa diukur dengan cara begini: saya 

menembak A, B, C, jadi saya menembak dengan berseru ”caatt mina-mina!”. Musuh 

saya A, B, C akan mati semua kalau jarak mereka bisa diukur kurang dari lima langkah. 

Meskipun B dan C dari saya jauh, lebih dari lima langkah saya, kalau jarak antara A dan 

B kurang dari lima langkah saya, ya A dan B mati. Begitu pula dengan C, kalau jaraknya 

kurang dari lima langkah saya dengan siapa saja, (dengan saya, A maupun B) maka C 

juga mati saya tembak. 

Permainan perang-perangan semacam itu sangat menyenangkan. Dapat 

berkelompok kampung lawan kampung. Anak-anak Pacarkeling VII lawan Pacarkeling I. 

Apabila terjadi perang besar antara kampung begitu, mereka bisa bermain semalam 

suntuk. Juga terjadi antarsekolah. Pernah terjadi antara Sekolah Pertukangan Sawahan 

melawan Sekolah Dagang Genteng (gedungnya pernah jadi gedung Sekolah Taman 

Siswa, letaknya di depan Kantor Depdikbud Gentengkali 33). Untuk mendekati kubu 

lawan, pasukan Sekolah Pertukangan mengadakan penyeberangan dari Hotel Ngemplak 

(pernah jadi asrama Brimob). Ternyata kepala pasukannya tidak dapat berenang dan 

tenggelam, mati lemas. Berita itu tersebar luas pada murid-murid sekolah saat kejadian. 

Lapangan Derxstraat dulu begitu luas, berbentuk huruf L, tembus ke 

Wijkerbachstraat (Sawentar), yaitu yang sekarang didirikan gereja dan batas sekolah 

Thamrin. Karena itu bisa dipakai beberapa kelompok orang bermain. Juga dipakai oleh 

para heiho yang belajar mengemudikan mobil atau truk. Orang-orang yang belajar 

mengemudikan kendaraan ini diasramakan di Van Strippiaan Leuseusstraat (Kalasan) 

pada rumah-rumah nomer genap di antara De Katstraat (Candipura) dan Derxstraat 

(Pacarkeling). Ini terjadi beberapa kali angkatan. Mereka itu selain mengemudikan mobil 

juga diajari berkonvoi, beriring-iringan dengan isyarat bendera. Pembawa bendera ini 

berdiri di bak truk sebelah depan kanan. Untuk isyarat agar berjalan beriringan pelahan, 

bendera biru yang dipegang digerakkan ke atas ke bawah vertikal. Begitu kulihat ketika 

mereka berlatih di sana. Kalau konvoi mau belok ke kiri, pembawa bendera 

menggerakkan benderanya ke arah kiri terus menerus. Truk pertama lewat dan berbelok 

ke kiri, truk yang ke dua juga dengan pembawa bendeeranya juga mengisyaratkan seperti 



pembawa bendera truk pertama. Begitu selanjutnya pada truk-truk berikutnya. Latihan-

latihan semacam itu bisa kami (anak-anak) lihat di Lapangan Dexstraat itu. 

Pada akhir pendudukan Jepang di Surabaya, tanah lapang yang sekarang dipakai 

untuk gereja Jalan Sawentar itu didirikan bangunan dari papan untuk kandang burung 

merpati pos. Kata orang burung merpati pos bermata merah dapat disuruh mengantarkan 

surat atau berita surat di medan perang. Merpati pos di kandang baru tadi banyak 

jumlahnya. Dan kandangnya meliputi seluruh luasnya tanah lapang yang dipagari itu tadi. 

Meskipun Arek Surabaya waktu itu kranjingan main andhokan, yaitu adu cepat 

terbangnya merpati pulang ke kandangnya, namun tidak seorang pun ingin mengambil 

merpati pos tadi. Membandhang merpati yang berkeliaran di sekitar situ pun tidak mau, 

sebab merpati pos milik Balatentara Dai Nippon, orangnya kejam-kejam. Kalau ketahuan 

bisa masuk kenpeitai, dianiaya tanpa ampun! Padahal sebelum ada kandang merpati pos 

di Wijkerbachstraat, para penggemar aduan burung merpati Arek Surabaya, kalau 

melepas burungnya lalu burung tadi hinggap di genteng rumah orang, tidak sungkan-

sungkan anak-anak penggemar aduan burung merpati tadi melempari burungnya yang 

hinggap di rumah orang. Sangat mengganggu. Dengan dibangunnya kandang merpati pos 

di dekat rumah kami, kelompok burung merpati pos seringkali terbang berkeliling di 

udara wilayah rumah kami. Sering-sering saja burung-burung itu lalu hinggap di genteng-

genteng rumah kami. Kadang-kadang jumlahnya bukan hanya seekor dua ekor. Namun 

Arek-arek penggemar aduan burung merpati tidak berani menangkap atau melempari 

burung-burung pos tadi. Bahkan dengan adanya merpati pos yang  berada di tetangga 

kami, para penggemar aduan burung merpati tidak lagi melepas burung aduannya di 

sekitar rumah kami. Gangguan pelemparan burung yang hinggap di genteng kami, sudah 

tidak ada lagi. 

Pada suatu petang seorang Jepang lewat di jalan muka rumah kami. Ia 

mengendarai sepeda dan menyandang senapan angin. Senapan untuk menembak burung. 

Tentulah ia ingin menembak burung tekukur atau kutilang yang berterbangan liar di 

sekitar udara rumah kami. Saya dan Hartoyo sempat mengikutinya ingin tahu kecakapan 

kejituan dia menembak. Beberapa burung tekukur yang terlihat sempat ditembak, tetapi 

tidak kena. Lalu, dia melihat seekor burung bertengger di atas rumah kami. Orang tadi 

turun dari sepedanya, lalu menembak burung tadi. Kena! Jatuh ke tanah. Saya disuruh 



mengambilnya. Setelah saya sampaikan kepadanya, maka ketahuan bahwa yang 

tertembak tadi bukan burung tekukur, melainkan merpati. Segera saja orang Jepang itu 

menyuruh ambil burung itu, dan Nippon-jin tadi ngacir mengendarai sepedanya 

meninggalkan tempat! 

* 

DULU, PADA ZAMAN BELANDA, Gemeente Soerabaia tidak ada peraturan 

kelompok sosial Rukun Warga ataupun Rukun Tetangga. Pemerintahan paling rendah 

adalah Wijkhoofd. Meskipun begitu, kebersihan kampung, kebersihan parit atau selokan 

tepi jalan, sangat tertib dilakukan oleh pegawai Gemeente. Sedang para penghuni 

kampung sendiri juga taat memelihara kampungnya masing-masing, Misalnya tiap rumah 

diharuskan menyediakan lubang pembuangan sampah, di sana sampah dibakar sendiri 

oleh penghuni rumah, dan kalau sudah penuh, lubang ditutupi dan menggali lubang tanah 

yang lain sebagai gantinya. Itu dijalankan dengan tertib oleh warga kampung. Untuk 

Lampung Landa (hunian rumah mewah) bahkan ada peraturan, tidak boleh membakar 

sampah pada siang hari, asap sampah diisyaratkan mengganggu kehidupan siang hari. 

Itupun dilaksanakan dengan baik, terhitung di rumah kami. Sampai zaman Jepang, 

peraturan membakar sampah pada siang hari pun masih dilarang (atau masih dipatuhi 

oleh penghuni tetangga kami). Meskipun begitu, sejak zaman Belanda hingga zaman 

Jepang, gerobak pembuangan sampah yang ditarik oleh sapi benggala tetap juga lewat 

pada jam-jam tertentu di depan rumah kami, sehingga (selain membuang sampah di 

lubang pekarangan rumah) kami bisa membuang sampah ke gerobak sampah. Juga 

petugas kebersihan memperlancar serokan atau parit, selalu bekerja dengan tertib. Semua 

digaji oleh Gemeente. Di zaman Jepang tentunya diteruskan oleh pemerintah Surabaya-

Shi. Dengan begitu, sejak zaman Belanda kampung bersih nyaman, penghuni kampung 

tidak perlu ikut cawe-cawe  (tidak ikut bayar gajinya pengangkut sampah). Tapi dari 

mana Gemeente dapat uang untuk membeayai itu? Pajak. Dari pungutan air pipa, dari 

pening sepeda, dari pengutan pajak radio, dari pajak pemelihara anjing. Dan lain-lain. 

Tapi pada zaman Jepang, ada peraturan baru, yaitu warga kampung membentuk 

Tonarigumitjok dan Azatjok Tonarigumi kemudian pada zaman merdeka tetap 

difungsikan dan diterjemahkan dengan istilah Rukun Tetangga (RT), Aza kemudian 

diterjemahkan jadi Rukun Kampung (RK). Meskipun pada zaman Jepang tugas gerobak 



sampah punya Gemeente dan pegawai Gemeente tetap bekerja seperti zaman Gemeente, 

namun Tonarigumitjok dan Azatjok tetap harus dibentuk. Lebih-lebih di daerah 

Kampung Landa (perumahan elite). Kampung-kampung tradisional seperti Gresikan, 

Ploso, Oro-ora, saya amati belum dibentuk Tonarigumitjok dan Azatjok.. 

Pembentukan Tonarigumitjok dan Azatjok di tempat kami (Kampung Landa) 

kebetulan yang ditunjuk jadi Azatjok Mas Suryohartono, induk semangku. Ternyata 

punya tugas yang cukup sibuk, dan praktis mempersatukan keakraban seluruh penghuni 

kompleks. Salah satu yang digarap adalah adanya kartu jatah pembagian beras. Tiap 

warga dapat kartu itu, yang tercatat adalah berapa banyaknya penghuni rumah, umurnya 

berapa. Dengan kartu tadi, lalu didapatkan yang dinamakan  petok. Petok dibagikan oleh 

Kumitjok (wijkhoofd = instans pemerintahi terendah kota). Petok adalah surat tanda 

untuk mengambil catu bahan makanan, disebutkan berapa jumlah orangnya di rumah itu, 

dan dapat jatah tetap beras 300 gram tiap hari per jiwa, berapa pun umurnya penghuni 

rumah tadi. Selain  catu beras yang rutin, juga seringkali diberikan jatah bahan makanan 

yang lain, lebih murah sekali daripada harga luar (bahkan di luar kadang tidak ada yang 

jual), yaitu gula pasir, kacangijo, mutiara, jagung, gaplek. Tidak seperti beras yang 

dihitung tiap hari pasti dapat, pemberian jatah bahan makanan pemberiannya tidak tetap, 

kadang kala. Baik beras maupun bahan makanan lain, pengambilannya diberitahu lewat 

Azatjo, dan mengambilnya sudah ditentukan pada surat petok tadi di toko distribusi 

mana. Untuk rumah saya, kami bisa mengambil bahan makanan itu di sebuah toko 

mracang di Pasar Pacarkeling. Tidak ada antri beras lagi. Saya yang disuruh mengambil 

beras catu dan bahan makanan lain yang tercantum di petok. Itu salah satu tugasku, tugas 

nyata terbentuknya Tonarigumi/Azatjok di Kampung Landa. 

Sebenarnya, terbentuknya kelompok rukun tetangga begitu, sudah terjadi sebelum 

zaman Jepang. Cumak tugasnya bukan mengurusi kampung. Hanya dihimpun untuk 

keperluan kejadian tertentu, misalnya untuk gotongroyong melayat kalau ada orang 

kematian, atau ikut membantu tenaga pada orang punya gawe. Gerakan gotongroyong 

sudah berjalan tanpa pengendalian rutin. Namun ada juga yang membentuk (tidak harus) 

sinoman. Pembentukan sinoman maupun gerakan gotongroyong ini sudah terjiwai oleh 

orang kampung di Surabaya seperti yang saya saksikan, atau malah oleh orang Jawa pada 



umumnya. Sangat kentara ketika orang kampung dipanggil berkerumun untuk persiapan 

penanggulangian bahaya perang.  

Begitu ada kabar baahwa perang pecah di Asia, bahwa Jepang hendak menyerbu 

Hindia Belanda, maka dibentuklah Landswacht, semacam Penjagaan Tanahair dengan 

orang-orang sipil dijadikan tentara. Para lelaki muda yang bekerja di kantor-kantor, 

dijadikan Landswacht, diberi seragam hijau tentara, sepatu, peci, dan juga dilatih baris-

berbaris. Dan di kampung-kampung dibentuk kelompok penolong korban perang atau 

LBD (Lucht Bescherming Dients). Sejak berdirinya LBD, di kampung sering 

diselenggarakan latihan memadamkan kebakaran, menolong orang luka, dan akibat 

serangan udara lainnya. Apabila bom jatuh, orang-orang diwajibkan tidur tengkurap, 

kedua lobang telinga ditutup jari, mulut menggigit sesuatu (kemudian ada orang menjual 

gigitan karet sebagai alat penanggulangian bahaya bom yang bisa dibawa ke mana-mana 

oleh orang per orang). Murid-murid sekolah diberikan semacam penning, yaitu logam 

beerbentuk oval di dalamnya dipahat nama murid tadi. Baik penning maupun karet 

gigitan diberi gantungan tali, dikalungkan di leher si murid anak kecil. Itu termasuk 

persiapan dini, kalau nanti terjadi Jepang menyerbu Pulau Jawa dan mengebomi 

Surabaya. Para orang tua yang bertetangga dikumpulkan dan dilatih juga cara 

memadamkan kebakaran. 

Kegiatan latihan LBD ini juga disertai penyebaran pamplet yang menggambarkan 

bagaimana orang harus bertindak kalau ada serangan udara menjatuhkan bom oleh 

musuh. Alat-alat pemadam kebakaran pun disiapkan di rumah-rumah penduduk. Yakni 

galah bergantol, ember timba, tong berisi air, keset atau karong goni, pasir dalam karung, 

dan tabuhan (kenthongan) bambu dengan pemukulnya. Tiap rumah di Kampung Landa 

harus bersedia alat-alat pemadam kebakaran tadi. Apa gunanya kentongan? Dipukul 

kalau terjadi bahaya di sekitarnya, agar tetangga yang mendengar segera ikut datang 

memberi pertolongan. Di sini kegiatan bersama penduduk satu kampung sudah terlihat, 

saling bertemu, saling mengenal, dan saling bersama membuat damai kampung. Itu 

terjadi di Surabaya zaman LBD, yaitu zaman ketika ada berita bahwa Japan akan 

menyerbu ke Surabaya. 

Ketika akhirnya Jepang benar-benar menduduki Surabaya, orang-orang Belanda 

yang memimpin LBD pada lenyap meninggalkan kota. Begitu juga orang-orang yang 



terkena wajib Landswacht, tidak berani muncul. Artinya pakaian seragamnya dibakar 

habis, sehingga tidak kentara lagi orang jadi Landswacht. Tetapi bahaya kena bom dan 

kebakaran tetap mengancam kampung-kampung di Surabaya, karena dengan adanya 

Balatentara Dai Nippon yang menduduki Surabaya dengan maksud berperang, dan 

perang belum selesai, maka bahaya perang juga masih mengancam. Masih dikhawatirkan 

musuh akan kembali memerangi Balatentara Dai Nippon, dan perang melewati Kota 

Surabaya. Maka persiapan menanggulangi bahaya udara, termasuk kebakaran dan lain-

lain, tidak dihapuskan, tetap harus tersedia seperti zaman LBD. Malah dibentuklah 

pasukan-pasukan kebakaran di kampung-kampung oleh warga kampung sendiri. 

Kelompok di daerah terkecil namanya Tonarigumi, sedang gabungan lima-enam daerah 

Tonarigumi bersama namanya Aza. Pemimpinnya (orangnya) bernama Tonarigumitjo 

dan Azatjo. 

Pada tahun-tahun awal berdirinya Azatjo dan Tonarigumitjo, kegiatan yang utama 

adalah melatih pasukan pemadam kebakaran dan menolong korban kecelakaan karena 

kena bom jatuh. Karena itu alat yang diperlukan adalah ember timba, tong tempat air, 

gantol galah panjang, tangga, karung goni berisi pasir, kentongan, tandu, tali, obat-

obatan. Semua itu harus dimiliki dan tersedia pada tiap rumah. Yang dilatih penduduk 

setempat, terutama laki-laki dewasa. Tiap keluarga harus mendaftarkan sedikitnya satu 

nama untuk mewakili rumahnya. Namun, kebanyakan yang didaftar adalah kepala rumah 

tangga. Dan ketika latihan-latihan dilaksanakan, mereka yang keluar dan cancut adalah 

kepala-kepala rumah tangga juga. 

Maka, dengan terbentuknya Tonarigumi dan Aza tadi, warga kampung Surabaya 

mulai terusik ikut menjaga keamanan kampungnya secara tetap. Dan setelah perang 

benar-benar selesai, warga kampung tidak lagi setiril terhadap pemeliharaan kampung, 

tidak seperti zaman Belanda seluruh pembangunan, perbaikan fasilitas umum, 

pemeliharaan kebersihan dan kesehatan, semua diserahkan kepada pemerintah, melainkan 

warga kampung dilibatkan secara aktif bertanggungjawab. Yakni berlanjutnya 

terberntuknya Tonarigumi dan Aza menjadi Rukun Tetangga dan Rukun Kampung. 

Dengan berfungsinya Tonarigumi dan Aza, maka latihan-latihan mengenai 

penanggulangian bahaya perang, terus digalakkan. Ada kegiatan latihan-latihan bersama. 

Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, disingkat PPPK, yang dilatih kaum ibu. Jadi 



sementara bapak-bapak berlatih lari-lari membawa air dan menyiram pusat kebakaran, 

ibu-ibu dilatih memberikan pertolongan kepada orang yang luka. Dilatih membawa tandu 

berisi orang terluka, membalut luka pada siku, pada lengan, pada kepala dan pada laki. 

Latihan demikian diselenggarakan seminggu sekali, dimulai dari memukul 

kentongan tanda bahaya kebakaran. Lalu bapak-bapak (diikuti ibu-ibu juga) dari rumah 

masing-masing lari menuju tempat pemukul kentongan, yaitu tempat yang dimaknai ada 

kebakaran, tidak lain adalah tempat latihan bersama sore itu. Para bapak tadi menuju ke 

tempat kebakaran membawa alat-alat pemadam kebakaran. Kebakaran itu sendiri dibikin 

bervariasi, yang terbakar atap rumah, apinya sudah besar, atau jauh dari tempat air. 

Latihan memadamkan kebakaran begini semula yang giat adalah daerah yang ada 

LBD-nya (yang dipimpin oleh orang-orang Belanda), yaitu Eureopeese enclave atau 

Kampung Landa. Jadi termasuk Van Strippiaan Leuseusstraat (Jalan Kalasan). 

Pada waktu itu kalau ada latihan tonarigumi demikian yang muncul bapak-bapak 

kepala rumah tangga dan ibu-ibu. Karena terus-terusan berlatih, dan latihan itu 

dilaksanakan dengan sesungguhnya bagaimana membawa orang sakit dengan tandu, 

bagaimana membalut luka pada kepala atau siku tangan, bagaimana membawa air dengan 

ember dan bagaimana agar air di ember dibuang efektip untuk memadamkan kebakaran. 

Bahkan ember berisi air, bagaimana membawa ke tempat kebakaran dengan jalan 

beranting (ember penuh air diberikn dari tangan ke tangan orang lain menuju tempat 

kebakaran, ditaburkan ke pusat kebakaran, dan ember kosong diberikan kembali untuk 

mengambil air lagi) maka mereka memiliki sistem, atau cara tersendiri bagaimana cara 

membawa ember berisi air agar tidak tumpah dibawa lari, bagaimana membawa air 

dengan beranting, bagaimana menyiram air agar tepat sasaran. Dalam hal ini hanya 

kebakaran yang tidak dinyatakan dengan sesungguhnya, yaitu api yang menyala. Untuk 

mengukur efisiensi penaburan air ke api kebakaran, apinya diganti sebuah lubang yang 

terpancang di atas papan kira-kira 3 meter di atas tanah, dan penaburan air ditujukan ke 

lubang tadi. Untuk menyidik keberhasilan air masuk lubang, maka lubang tadi diberi 

kantong yang menyalurkan air tampungan lubang ke ember besar di belakang papan 

berlubang. Betapa keberhasilan menaburkan air ke api (lubang) bisa diukur dari 

banyaknya air tampungan di ember besar. 



Kelompok-kelompok tonarigumi akhirnya diikuti dengan penertiban administrasi. 

Maka lengkaplah bentuk organisasi dengan tonarigumitjo (ketua tonarigumi). Karena tiap 

Aza punya ketrampilan sendiri dalam hal memadamkan kebakaran, maka timbul prakarsa 

melombakan ketrampilan tadi. Dari beberapa kampung sama kasih unjuk ketrampilan 

masing-masing. Maka diselenggarakanlah perlombaan latihan memadamkan kebakaran 

seluruh kawasan Surabaya. Yang dilombakan adalah cara membawa dan menyiram air 

yang tepat. Peserta lomba yang terdiri dari 10 orang berusaha adu cepat memindahkan air 

dari tong A ke tong B.. Tong A adalah sumber air, tong B adalah tampungan aair sasaran 

kebakaran. Mereka adu cepat memenuhi tong B dengan air yang terbatas di tong A. Tong 

B ini diletakkan di balik dinding papan dengan lubang besar di atasnya, kira-kira 3 meter 

dari tanah. Peserta lomba menyiramkan air lewat lubang tadi, yang melalui talang masuk 

ke tong B. 

Dalam paket lomba Tonarigumi itu, juga kelompok kaum putri diikutsertakan 

berlomba. Yang ikut dinilai apa yang telah dilatih di kampungnya masing-masing, yaitu 

menolong orang luka, membawa dengan tandu, kerapian dan kecepatan balut-membalut 

luka. Perkumpulan kaum wanita di kampung itu disebut fujinkai. 

Lomba keterampilan tonarigumi telah diselenggarakan beberapa kali, baik di 

lapangan Tambaksari maupun di lapangan muka Kantor Shi (Taman Surya). Aza Van 

Strippiaan beberapa kali ikut lomba, tetapi tidak penah mencapai final. Yang sering 

menjuarai lomba tonarigumi adalah Aza Theustraat. Entah di mana Theusstraat itu saya 

tidak tahu. (karena pengumumannya diteriakkan, tidak saya ketahui tulisannya, maka 

saya tidak bisa melihat di mana Theusstraat itu dengan membaca peta).. 

Dari organisasi begini timbul pencatatan. Pencatatan tidak hanya para peserta 

lomba, tetapi juga kepala rumah tangga dan jumlah keluarganya. Bahkan ketika 

Pemerintah Balatentara Dai Nippon memerlukan organisasi untuk membagi kartu pangan 

atau catu beras, maka Tonarigumitjo dan Azatjo inilah yang ditunjuk untuk 

menanganinya. Akhirnya mengenai urusan penduduk dan ketertibannya banyak 

diserahkan kepada Azatjo dan Tonarigumitko. 

Pada zaman pendudukan Belanda tahun 1946-1949, organisasi pengurusan 

penduduk ini diperlukan sekali. Sebab setelah perang 10 November 1945 di Surabaya, 

Surabaya diduduki oleh pasukan Inggris, penduduk Surabaya boleh dikata kosong. Kota 



Surabaya ditinggal mengungsi penduduknya. Pasukan Inggris membentuk pemerintahan 

A.M.A.C.A.B (Alied Military Administration Civil Affaire Branch) yang harus mendata 

penduduk Surabaya waktu itu, RK dan RT pasti diperlukan. Setelah pemerintahan 

diberikan kepada pemerintahan tentara kolonial Belanda (1946-1949) struktur 

pemerintahan diubah membentuk K.B.Z. (Kantoor Bevolking Zaken = kantor urusan 

penduduk) dengan Wijk sebagai organ Pemerintahan Terendah. Namun lebih rendah dan 

cermat mengawasi penduduk Surabaya yang kembali dari pengungsian tentulah ada pada 

RK dan RT. Maka RK dan RT tetap diperlukan. Begitu pula zaman sekarang. Aza dan 

Tonarigumi ini menjilma menjadi RW dan RT, ternyata menjadi organisasi yang sangat 

membantu dalam pengaturan penduduk. 

Ada lagu Nippon tentang Tonarigumi ini yang berawal dari bunyi kentongan, 

“Tong, tong, tong karari-tong, tonarigumi.....!”  

* 

DAI NIPPON tidak sempat membangun daerah yang diduduki. Jalan-jalan aspal 

di Surabaya yang ditinggalkan oleh Belanda tidak pernah ditambal atau diperbaiki. 

Meskipun kendaraan bermotor yang mungkin bisa merusak jalan jarang sekali melintas, 

karena bensin tidak ada, namun iring-iringan kendaraan perang dengan roda rantai besi 

(tank) sering juga lewat di jalan-jalan lintas ke pelabuhan. Sekali lewat cukup 

menghancurkan aspal yang dilindasnya, dan jalan tadi meringis memperlihatkan 

pondasinya batu-batu berwarna pultih. Dalam hal jalan lintas, maka lintasan Ngagel-

Sumatrastraat-Canalaan-Kapasari merupakan tulang punggung lalu-lintas kendaraan 

perang. Aspalnya pada mengelupas. 

Tapi jalan aspal yang jarang dilalui kendaraan perang, banyak yang masih utuh, 

halus, sampai Gurkha-Nica menduduki Kota Surabaya 1945. Misalnya di Putroagung-

plein (Taman Putraagung). Daerah ini dulu hampir menjadi Kampung Landa. Beberapa 

loji telah dibangun di sana, agaknya merupakan awal dari pembangunan daerah rekreasi. 

Loji yang dibangun awal berdiri memangku taman, sedang taman tadi dipagari kawat. 

Tempat yang sekarang berdiri gedung SMPN IX dijadikan lapangan tennis, juga dipagar 

kawat sampai tinggi sekeliling lapangan. Dari lapangan tennis ini menuju ke utara, lewat 

jembatan, ada pula lapangan hijau yang lebih luas, terrpelihara baik. Pada jembatan itulah 



berdiri gapura besi dengan pagar kawat dan tutupnya, sehingga tidak gampang orang 

lalu-lalang melewatinya. 

Saya hafal daerah ini, karena di sinilah saya belajar naik sepeda, mencari jalan 

halus, dan jatuh bangun dengan lutut babak-bundas pada zaman Jepang. Tujuh tahun 

kemudian, tahun 1950, saya bersama teman-teman sekolah SMPN memanfaatkan 

lapangan hijau yang di utara untuk main hockey, mendirikan perkumpulan olah raga 

hockey yang pertama bangsa Indonesia. Yaitu Perhopi, yang berdirinya didorong oleh 

seorang wartawan perang Belanda, Letnan Van Grinsven, dan anggota utamanya para 

pelajar SMPN II Jalan Kepanjen Surabaya, antara lain Wardiman Djojonegoro, yang 

pernah menjadi Menteri Pendidikan zaman Orde Baru. Dan 40 tahun kemudian sejak 

saya jatuh belajar naik sepeda, masih juga sering lewat di jalan-jalan situ. Sebab saya  

mula-mula bersama kakak dan Ibu sejak tahun 1954 bertempat tinggal (menyewa rumah) 

di Rangkah Gang 5/23B, rumahnya Pak Mariyun, dan baru meninggalkan rumah 

Rangkah Gang 5 situ tahun 1988, ketika saya pensiun. Ketika meninggalkan Rangkah, 

saya sudah punya 4 orang anak. Anak-anak saya, semua sekolah TK-nya juga di TK 

Putra, di jalan menuju gapura besi Taman Putra Agung (gapura besinya sudah hilang, 

jalan dan jembatannya sudah dibangun lebar, mobil bisa lewat), yaitu sekolah TK Putra 

di samping gedung SMPN IX. Rumah Walikota Surabaya pertama setelah Indonesia 

Merdeka, Rajamin Nasution, juga di sebelah barat memangku lapangan tempat kami 

(pelajar SMPN II Jl. Kepanjen Surabaya tahun 1950) bermain hockey. 

Daerah Putroagung dulu merupakan kantong. Ada rumah-rumah loji, ada jalan 

aspalnya, ada lapangan rekreasi dengan pagar kawatnya yang bagus, parit yang mengalir 

di sana juga terbangun bagus. Konon daerah perumahan yang berupa kantong ini yang 

membangun perusahaan Staatspoor, alias SS (perusahaan keretaapi negara seperti halnya 

kampung SS Pacarkeling). Ini bisa dilihat dari parit yang terdapat di sana, cukup lebar 

lurus dengan tepian diplengseng beton, dan di ujung parit yang bertemu dengan sungai 

Potroagung terdapat pintu air yang bisa dibuka dan ditutup agar air sungai besar yang 

pasang tidak gampang masuk kembali ke parit. Pada bangunan pintu air dari bangunan 

beton ini tertanda tulisan: SS, Anno 1938. Rumah loji, bangunan lapangan olah raga, 

jalan-jalan beraspal di sekitar Putroagung ini saya sebutkan kantong. Itu karena daerah 

sekitarnya yaitu Kampung-kampung Rangkah, Ploso, Gersikan, Bogen, masih banyak 



balongnya (tebat dengan air abadi), kebun sayur, banyak rumpun bambu, pohon gayam 

yang kata orang sarang hantu, rumah gubuk petani dengan kerbau di kandangnya, yang 

sering malam hari dibakarkan jerami untuk mengusir nyamuk. Rumah loji ataupun jalan 

besar, tidak ada di kampung-kampung tradisional yang mengelilingi Putroagung. 

Begitu juga Jalan Kapaskrampung dari batas Rangkah Besar ke barat. Sempit, 

berkelok-kelok, tidak diperkeras dengan batu. Di sebelah sisi utara ada kebun sayur. Di 

sudut Rangkah Besar diletakkan lampu sorot (zoeklicht) pencari pesawat terbang dan 

meriam penangkis bahaya udara. Meskipun terletak pada tempat yang terbuka tetapi tidak 

leluasa orang memandang instalasi pertahanan perang Jepang ini, karena selalu dijaga 

oleh sekelompok heitaisan berwajah seram. Tahun 1950-1980-an tempat instalasi 

pertahanan perang Jepang itu jadi rumah dengan pekarangannya yang luas milik 

Sumiyono, seorang pejabat yang memiliki kegemaran kesenian Jawa. Di rumah itu ada 

seperangkat gamelan slendro-pelok. Kami, warga RW Rangkah, pernah juga secara rutin 

berlatih menabuh gamelan di sana. 

Sekarang, seluruh panjangnya Jalan Kapaskrampung dari Kali Putroagung sampai 

pertiga Jalan Ngaglik-Tambaksari sudah sangat diperlebarkan, dan sepanjang jalan itu 

sudah pepat berjejal bangunan bertingkat yang digunakan untuk bisnis perdagangan. 

Dengan kedekatan akses ke Jembatan Suramadu yang akan dibuka 10 Juni 2009, daerah 

ini menjadi sangat vital. 

* 

JAPAN! JAPAN akan menyerbu Surabaya! Orangnya berkulit kuning, pendek-

pendek, matanya sipit, kejamnya bukan main! Sekarang sudah sampai di Singapura! 

Sebentar lagi Batavia! Lalu Surabaya! 

Berita ini santer datangnya. Dibisikkan orang sambil latihan LBD (Lucht 

Bescherming Dients))  pencegahan bahaya udara. Kekejaman orang Japan sudah datang 

lebih dahulu sebelum orangnya sampai. Dan banyaklah orang ketakutan. Mengungsi. 

Lebih-lebih orang Belanda! Banyak yang meninggalkan rumahnya mengungsi ke 

pedalaman. Menuju Banyuwangi dan Cilacap, kalau bisa lalu naik kapal meninggalkan 

Pulau Jawa. Tapi juga ada yang dari kota kecil masuk ke Kota Surabaya, menginap di 

rumah familinya sebelum diangkut oleh kapal di Tanjungperak, berlayar ke Australia. 



Banyak rumah loji Belanda di kota kecil maupun Surabaya dikosongkan. Sudah ada 

kepastian bahwa tentara Japan akan menduduki Pulau Jawa. 

Kerepotan orang-orang Eropa ini mempengaruhi benar orang-orang pribumi, 

lebih-lebih keluarga terpelajar. Ikut-ikutan bingung. Keluarganya diungsikan ke 

pedalaman, ke Kediri, Madiun, Solo (menandakan bahwa di Surabaya ~ terutama kaum 

terpelajar ~ banyak keluarga Jawa yang berbahasa Jawa subdialek mataraman). Kabar 

bahwa Surabaya akan jadi ajang pertempuran santer sekali. Tanjungperak akan 

dipertahankan oleh orang-orang Belanda karena pelabuhan, tempat terpenting untuk 

melarikan diri menggunakan kapal. Selain itu gudang-gudang di pelabuhan sudah penuh 

dengan hasil bumi yang segera mau diekspor ke luar negeri, misalnya gula, kopi, 

tembakau. Juga keluargaku di Gersikan (Nyonya Wibisono adalah adiknya bapak), telah 

mengungsikan anak-anaknya ke Sragen, rumah Bude Pus (Bude Pus ini mbakyunya 

bapak) di Kampung Krapyak, Pasar Kebo.. 

Tapi Balatentara Dai Nippon datang tanpa membunyikan meriam. Tidak terjadi 

pertempuran seru. Tiba-tiba saja di mana-mana dikibarkan bendera putih. Saya juga 

disuruh mengibarkan bendera putih yang dibuat mendadak oleh Ibu. Dan tiga hari 

kemudian bendera itu diberi bulatan merah menyala di tengahnya. Surabaya tanpa bunyi 

cetusan peluru senapan dan gelegarnya meriam, tiba-tiba telah menjadi jajahan Jepang. 

Saya belum melihat serdadu Japan. Semula istilahnya Japan. Setelah pendudukan 

jadi Nippon. Dan saya tidak tahu mengapa kini orang Indonesia menyebutnya Jepang. 

Saya belum melihat orangnya ketika benderanya telah melambai di depan rumah. Tapi 

yang kudengar dulu kata ‘rayahan’. Orang-orang yang merayah atau mengambil barang-

barang dari rumah kosong yang ditinggal mengungsi oleh yang punya secara beramai-

ramai, disebut ‘rayahan’.  Penjarah rayah atau perampok ini datang dari Wonokromo. 

Bergerak ke kampung-kampung Belanda di daerah Darmo yang memang banyak sekali 

rumah kosong pada waktu itu. Kosong penghuninya, tapi barang-barangnya masih penuh. 

Saya ikut khawaatir dengan keluarga di Gresikan yang juga ditinggalkan mengungsi, kini 

tinggal ditunggui oleh dua orang laki-laki, kakak dan Pak Wibisono, pemilik rumah. 

Tetapi untunglah tidak terjadi sesuatu yang merugikan di rumah Gersikan. Berita 

penjarahan tidak sampai melanda kampung-kampung tradisional, hanya pada daerah 

Darmo (boven stad = Europeese enclave). Berita ramai-ramai penjarahan selesai, dan 



keluarga Gersikan kembali. Dan berita penangkapan terhadap orang-orang yang menjarah 

dilakukan oleh Balatentara Dai Nippon. Mereka ditangkap dan dipenjarakan. Itulah 

tindakan tegas yang pertama saya dengar. Orang Nippon betul berkulit kuning, pendek-

pendek, matanya sipit, tetapi tindakannya tegas dan gagah berani. Baru dengar namanya, 

orang Belanda sudah lari ketakutan, kalah sebelum bertempur. Dai Nippon gagah berani, 

Pahlawan Asia! Benderanya merah putih, merah berarti berani, putih suci! “Dai Nippon 

banzai! Banzai! Banzai!” Hiduplah! Itulah sambutan kami ketika pertama-tama melihat 

truk-truk Balatentara Dai Nippon lewat di jalan-jalan Surabaya tanpa bikin geger kota. 

Saya tidak tahu dari mana tiba-tiba kami bisa bersorak dengan kata-kata Nippon begitu. 

Turunlah Undang-Undang Nomer 1. Undang-Undang dicetak pada kertas ukuran 

folio berwarna putih, tulisannya hitam, dan di atas tengah ada bulatan merah menyala. 

Waktu itu, di antara segala berwarna buram, tembok tembokpun dikapur hitam, maka 

warna merah menyala itu tampak berwibawa. Undang-Undang yang dicetak seperti 

plaket itu disebar di mana-mana, dan ditempelkan di tempat-tempat yang ramai. 

Bunyinya singkat saja: “Undang-Undang Nomer 1. Barang siapa mengambil barang 

orang lain, mencuri atau merayah, akan dihukum mati!”. Dan sejak disebarkannya 

Undang-Undang itu maka berita-berita tentang perampokan berhenti. Konon hukuman 

mati itu tidak cuma sebagai ancaman kosong, telah ada yang ditindak tegas dengan 

hukuman penggal kepala. Dengan pedang samurai! Hukuman mati ini diumumkan 

dengan cepat, dan dilakukan secara terbuka. Begitulah berita yang saya dengar dan 

menjadi rerasan orang dalam pergantian kekuasaan dari orang Belanda digantikan oleh 

Balatentara Dai Nippon. 

Dai Nippon memang kejam. Tapi kini jadi Pahlawan Asia! Kebenciannya 

terhadap orang asing penjajah berkobar-kobar. Ketika saya melihat pertama kalinya di 

mobil-mobil perang bercat hijau diberi kamuflase daun-daun beringin, berhenti di tepi 

jalan depan rumah kami, orang-orang Jepang totok ini berusaha berbicara dengan anak-

anak pribumi yang menonton mengerumuninya.  

Orang pribumi memang dihargai. Orang pribumi tidak diganggu. Tapi kemudian 

toh kami dengar atau saksikan dengan mata kepala sendiri, orang Jepang suka main 

kaplok! Main tampar! Orang tidak mau menghormat di penjagaan saja dikaplok! Sais 



dokar yang tidak mau antar heitaisan karena waktunya istirahat (jam 12-1 siang, 

peraturan kota) dikaplok tak semena. 

Karena orang pribumi tidak diganggu, maka banyak orang asing, orang Cina, 

memakai sarung dan songkok hitam, seperti orang Surabaya. Memang orang Jepang yang 

mula-mula mendarat di Surabaya menghormat sekali kepada orang berpakaian asli 

Surabaya demikian. Tetapi akhirnya keluar juga peraturan, orang asing, termasuk 

vreemde oosteringen, diharuskan membayar uang tujuh puluh lima hingga seratus gulden 

tiap jiwa. Tidak perduli yang tua maupun bayi cindil abang, kaya atau miskin. Peraturan 

ini amat menggelisahkan, karena operasinya dilakukan door to door. Tidak mungkin 

orang-orang Cina bisa menghindar. Lalu saya dengar ada orang Cina menggantung diri di 

tokonya di Pasar Pacarkeling. Kata orang karena tidak dapat memenuhi peraturan pajak 

Balatentara Dai Nippon yang penguasa baru. 

* 

KEPALA KELUARGA tempat saya tinggal, Bapak Suharto Suryohartono, 

bekerja di Kantor Kabupaten Surabaya. Rumah bupatinya di Gentengkali 85, yang 

sekarang jadi Taman Budaya Jawa Timur. Ini agak berbeda dengan kota-kota lain di 

Jawa. Biasanya rumah bupati memangku alun-alun dan bertetangga dengan masjid dan 

penjara. Memang rumah bupati di Surabaya yang lama ada di Kantor Besar Pos di Jalan 

Kebunraja. Di sana ada masjidnya, ada lapangannya (alun-alun), yaitu kebun raja yang 

sekarang berdiri gedung Bank Indonesia. Rumah bupati di Kebunraja itu dulu sering 

digunakan untuk pendidikan karawitan dan lain-lain. Mungkin sekali rumah bupati itu 

dulu rumah penguasa tertinggi di Surabaya, yaitu raja. Oleh karena itu taman di depannya 

disebut Kebunraja, dan dibahasa-belandakan jadi Staatstuin. Tapi dalam pengamatan 

saya melalui perpustakaan, misalnya membaca di suratkabar bahasa Jawa Dagblad 

Express terbitan tahun 1938 mengenai perdebatan Dr.Sutomo dengan Ayat (pemilik 

Dagblad Express) di gedung Stadstuin (di Jalan Bubutan paling ujung utara sisi timur, 

dulu ada gedung budaya) menyebutnya Stadstuin, artinya taman kota. Bukan Staatstuin, 

Taman (kebun) Raja. Pada hal terjemahannya dari bahasa Belanda kembali ke bahasa 

Jawa, Kebunraja. Staatstuin bukan Stadstuin,  Kebun Raja bukan Taman Kota. Dulu, 

sebelum didirikan gedung Bank Indonesia, tempat itu (dari rel keretaapi viaduk sampai 

ke Kantor Pos, dari Jalan Bubutan sampai ke Jalan Pahlawan) memang merupakan taman 



rumput yang indah, di sebelah barat tepi Jalan Bubutan ada gedung kesenian yang luas 

dan besar, ada yang tertutup (gedung) ada yang terbuka tanpa tembok kelilingnya, berada 

di samping timur gedung. Pada zaman Belanda dulu tempat itu bisa digunakan untuk 

konperensi, untuk sandiwara, untuk pesta taman dansa-dansi. Nyaman dan berfungsi 

menghibur hati benar, pantas disebut Taman Kota (stadstuin) 

 Tetapi pada zaman Belanda, saya masih kecil, belum tahu banyak tentang 

keramaian di taman kota ini. Namun, lamat-lamat saya ingat diajak oleh Ibu dan kakak 

saya pergi ke pasar malam yang namanya “Fancy Fair”, kalau tidak salah ya ke tempat 

ini. Masuknya pengunjung dari timur, saya ingat harus melewati bawahnya rel keretaapi 

yang melintang jalan raya (viaduk). Di “Fancy Fair” saya lebih banyak minta gendong 

(dukung) kakak atau Ibu, bergantian, daripada berjalan sendiri. Saya ingat lagi di sana 

sedang ada perayaan, di mana-mana disebari foto gambar mempelai Belanda, “Juliana 

dan Bernard”, berdampingan separoh badan. Gambarnya ukuran kartu pos, hitam-putih, 

bentuknya foto oval, disebar di mana-mana sampai berjatuhan di tanah. Saya baru mau 

turun dari gendongan karena mau memunguti gambar-gambar pengantin Ratu Belanda 

itu. Dapat cukup banyak. Bahkan saya senang sekali, ada orang yang memperhatikan 

saya suka memunguti gambar mempelai pasangan Ratu Belanda itu, lalu orang itu (orang 

Belanda yang menunggui suatu pameran di pasar malam itu) menghadiahi saya suatu foto 

berwarna ukuran kertas kwarto, pengantin Juliana-Bernard dengan pakaian indah-indah, 

berdiri berdampingan, dan segala dekor indah-indah sebagai latar belakang, gambarnya 

horisontal. Sampai di rumah gambar itu saya minta untuk dilekatkan di tembok kamar. 

Beberapa tahun kemudian ketika Jepang mendarat di Surabaya, kakak cepat-cepat saja 

mengambil foto itu, dan saya ikhlas, karena sudah tahu alasannya: Bangsa Belanda 

dibenci oleh Balatentara Dai Nippon. 

Jepang datang ketika saya klas 4 sekolah rakyat. Tidak mengalami atau 

menikmati keadaan seperti “Fancy Fair” begitu lagi di Taman Kota Surabaya itu. 

Kenikmatannya hanya bisa saya rasakan dari membaca beritanya di suratkabar lama 

seperti halnya yang ditulis di Dagblad Express tadi. Jadi kurang sekali untuk 

menganalisis di sekitar tempat itu dan Kantor Pos Besar itu dulunya rumah raja atau 

sekedar rumah bupati penguasa Kota Surabaya yang di depannya ada alun-alun, 

bertetangga masjid, atau penjara. Dianalisis lagi, kata Kramatgantung, (jalan di sebelah 



selatan Stadstuin) juga mengisyaraatkan tempat menghukum orang jahat, sampai 

digantung segala. Dan kampung-kampung di sebelah sini antara lain namanya  Kawatan, 

Kratonan, Alun-alun Contong, Maspati, Baluwerti, Kepatihan, bahkan Lawang Seketeng. 

Semua menunjukkan bahwa di sekitar situlah dulu tempatnya pusat pemerintahan Jawa 

zaman dulu. Jadi, rumah raja Surabaya (penguasa tertinggi) yang biasanya memangku 

alun-alun, bertetangga masjid dan rumah penjara dulu itu menghadap ke utara (terletak di 

sekitar Kratonan), atau menghadap ke selatan (yaitu rumah Bupati yang kini jadi Kantor 

Pos Besar)? Belum ada yang berminat menyelidiki hal ini, ya? 

Dari bacaan yang saya rekam (maaf saya tidak bisa mencatat pustakanya, karena 

dulu membacanya hanya sebatas ingin tahu, tidak berniat meneliti, tetapi sekarang kok 

ingin menceritakan perekaman saya itu, maaf) rumah Bupati Surabaya dulu di gedung 

Kantor Pos. Kemudian tempat itu dibeli dan dipergunakan untuk sekolah tingkat 

menengah (H.B.S.), dan rumah bupatinya dipindah ke Ngemplak (pernah digunakan oleh 

Polantas). Tapi tidak lama, lalu dibangunkan rumah bupati (Kabupaten) di Gentengkali 

85 itulah. Juga hanya sebentar rumah bupati yang lama ditempati HBS, karena sekolah 

itu membangun gedung sekolah yang lebih sesuai di daerah Ambengan, yaitu gedung 

SMA Jalan Wijayakusuma sekarang. Jalan Wijayakusuma dulu namanya HBS-straat. 

Pada zaman Jepang kantor bupatinya di sebelah barat rumah bupatinya, yaitu 

gedung Balai Sahabat. Saya kurang mengerti jabatan Bapak Suharto Suryohartono 

tersebut, mungkin sekretaris. Yang jelas dari kantornya beliau sering memperoleh 

pembagian beras dan bahan makanan lain yang berlebihan dibanding dengan keadaan 

penmduduk Surabaya waktu itu. Bahkan rokok KooA saja beliau dapat pembagian 

berslof-slof, padahal beliau tidak merokok. Juga dapat pembagian ban sepeda baru. 

Beliau berangkat dan pulang bekerja naik sepeda, merknya Gazelle, cat dan velknya 

mengkilap. Bannya masih baru merk Jawa Taiya, (bahasa Jepang, tulisannya latin begitu, 

tulisannya katakana juga terbaca taiya. Tentu saja saya berpikir, itu dari kata Inggris tyre 

atau bahasa Amerika tire. Karena huruf katakana tidak lengkap dan tidak terwakili untuk 

mengeja bahasa manca lain, maka menulisnya maupun membacanya jadi taiya. Belum 

ada secara patriotis orang Jawa mempertahankan huruf hanacaraka untuk dijadikan huruf 

bahasa Ibu modern seperti Jepang mempermodernkan huruf katakana, ya? Mengapa 

bangsa Jepang yang memiliki huruf yang tidak sempurna pun bisa digunakan untuk 



penulisan modern, sedang huruf Jawa hanacaraka, orang Jawa membacanya saja tidak 

bisa). Dengan ban pompa demikian sepeda Gazelle itu termasuk kendaraan mewah. 

Sebab sepeda zaman itu biasanya pakai ban mati, ban wungkul yang tidak bisa dipompa. 

Saya belajar naik sepeda waktu itu bukan dengan sepeda Gazelle milik Mas Suryo, 

melainkan sepeda lain yang bannya ban mati. Dari kantor kabupaten kami juga beberapa 

kali dapat bagian ban sepeda wungkul, kwalitasnya lebih baik dari ban mati yang dijual 

bebas di pasaran. Namun sama saja,.kalau sudah aus, ban wungkul ini gampang sekali 

terlepas dari velknya. Dan kalau berputar seringkali ada lubangnya di antara velg dan 

bannya (ngowoh). 

Putera Bapak Suharto Suryohartono (sehari-hari di rumah saya memanggil Mas, 

meskipun jabatan Ibu saya yang kerabat Nyonya Suharto sebenarnya PRT, jadi saya 

anaknya PRT) yang nomer tiga laki-laki, masih bayi, namanya Kusno Hartowo. Anak itu 

dapat bantuan susu dari DKK. Ya, waktu itu namanya juga DKK, mungkin singkatan dari 

Djawatan Kesehatan Kota. Bantuan susu itu diberikan berupa cairan, mungkin susu sapi 

murni. Diberikan tiap hari Rabu dan Sabtu, dibagikan antara jam sebelas sampai jam dua 

siang waktu Tokyo. Saya harus mengambilnya. Pulang sekolah jam satu, terus berangkat 

ke DKK. Karena saya belum dapat mengendarai sepeda, saya terpaksa berjalan kaki. 

DKK letaknya di sebelah barat Kantor Kabupaten, yaitu gedung yang pernah dipakai oleh 

Koperasi Angkatan Laut tahun 1960-an  Sekarang untuk apa, terus terang saya tidak tahu, 

sebab setelah tua ini saya tidak bisa lagi mengikuti secara fisik pembangunan Kota 

Surabaya. Pembangunannya setelah zaman Reformasi (1998-sekarang) sangat cepat. 

Mengambil susu itu merupakan pekerjaan yang rutin, seminggu dua kali. Hari amat 

panas, dan jauh. Bayangkan, dari Van Strippiaan Leuseusstraat (Jalan Kalasan) sampai 

Gentengkali sebelah barat Taman Budaya Surabaya, saya berjalan kaki, pulang pergi. 

Tetapi pada hari-hari itu, zaman itu, sudah terlanjur biasa, ke mana pun saya dan anak-

anak sekolah angkatan generasiku di Surabaya, berjalan kaki. Telanjang kaki. Ya, seperti 

orang purba saja, pergi ke mana-mana tidak menggunakan alat (kendaraan). 

Ada sedikit cerita. Tahun 2008, saya dapat kiriman buku dari Marije Plomp 

(NIOD, Amsterdam) judulnya De gentleman-bandiet. Buku itu menganalisis cerita-cerita 

sastra Indonesia yang tersirat kehidupan sosial lakonnya dibandingkan dengan kehidupan 

orang-orang sesungguhnya pada tempat dan zaman yang sama. Salah satu yang dianalisis 



adalah karangan saya Saksi Mata, yang menceritakan kehidupan saya di zaman Jepang. 

Dibandingkan dengan kehidupan nyata zaman itu (Jepang) di Surabaya. Menjadi lebih 

jelas, karena dihiasi dengan foto suasana Surabaya zaman Jepang di Jalan Pahlawan, 

yaitu yang dijepret dari sudut utara viaduk rel keretaapi, mengarah ke Kantor Gubernur. 

Di situ terlihat kendaraan Balatentara Dai Nippon yang sedang melintas. Foto seperti itu 

sudah jelas menunjukkan Surabaya zaman Jepang, yang tidak bisa saya pertunjukkan 

sejelas itu dalam tulisan. Namun ada sesuatu yang saya kira tidak bisa terbayangkan oleh 

Marije Plomp dalam mengamati tulisanku di buku Saksi Mata. Yaitu Marije Plomp 

menulis tentang diri lakon, Kuntara, anak lelaki umur 12 tahun pada zaman Jepang (ya 

kehidupanku sesungguhnya yang saya alami saya tulis di lakon itu) begini: Ook Kuntara 

heeft alleen nog een verschoten stelletje van voor de oorlog. Schoenen heeft hij niet meer 

(halaman 63). Terjemahannya: Kuntara juga hanya memiliki satu stel pakaian lusuh dari 

zaman sebelum perang. Sepatu pun dia tidak punya lagi. Analisisnya Schoenen heeft hij 

niet meer membayangkan bahwa Kuntara pada zaman itu sepatu pun tidak punya lagi. 

Berarti sebelum zaman itu (zaman voor de oorlog atau sebelum zaman Jepang) Kuntara 

punya sepatu. Pada hal, baik kehidupan saya sesungguhnya waktu itu, maupun yang saya 

tulis di Saksi Mata (memang dalam tulisan tidak secara khusus saya jelaskan) sampai 

pada zaman Jepang itu saya tidak pernah memakai sepatu. Zaman sebelumnya juga tidak 

pernah pakai sepatu, jadi voor de oorlog juga tidak punya sepatu. Ke mana saja, saya 

berjalan telanjang kaki. (begitu juga teman laki-laki sekolah saya atau generasi saya, 

telanjang kaki, baik teman sekolah pada zaman Jepang di Surabaya, maupun teman 

sekolah pada zaman mengungsi di luar Kota Surabaya zaman perjuangan Republik 

Indonesia melawan Belanda, yang mana saya sekolah di kota pengungsian dari kelas 

enam SR, naik kelas satu dan dua SMP. Semua teman laki-laki dan saya tidak pakai 

sepatu). Saya baru memakai sepatu pada tahun 1949, ketika kembali dari pengungsian ke 

Surabaaya, lalu bersekolah di sekolah menengah ~ Middelbaar School ~ di Kalianyar 

Wetan, embrio SMPN II Jl.Kepanjen Surabaya. Marije Plomp membayangkan bahwa 

Kuntara maupun kehidupan saya zaman sebelum Jepang datang sudah memakai sepatu 

(makmur), dan ketika zaman Jepang begitu miskinnya, begitu sengsaranya, pakaian 

saya/Kuntara tinggal sepasang sudah lusuh, bahkan sepatu pun tidak punya lagi. 



Saya pernah berobat di DKK ~ tempat saya tiap Rabu dan Sabtu mengambil jatah 

susunya Mas Kusno Hartowo ini, tetapi ditolak karena tidak ada obatnya di situ. Yaitu 

pada suatu pagi ketika berangkat ke sekolah, sampai di Ambengan sebelum 

menyeberangi palang pintu rel keretaapi, di sebelah perlindungan umum sisi selatan, saya 

diserang oleh seekor kera yang besar, dan segumpal daging lengan kiriku tergigit oleh 

binatang jahanam tadi. Ada ototnya yang putus, sehingga darah menetes keluar terus. 

Untuk menahan keluarnya darah maka lenganku diikat dengan saputangan. Mula-mula 

saya dibawa oleh teman-teman ke sekolah. Dari sana dibawa oleh seorang teman yang 

lebih besar, Bakir namanya, ke DKK. Setelah diperiksa oleh dokter, maka diberitahu 

bahwa di tempat itu tidak ada obatnya. Karena saya merasa tidak kuat lagi dengan lengan 

tersumbat darahnya, maka dokter memperkenankan melepaskan ikatan saputangannya. 

Saya dan Bakir pun berjalan kaki lagi menuyju ke Rumah Sakit Pusat Simpang. Di 

sinilah baru dapat pertolongan, diberi obat dan dirawat sebagaimana mestinya. 

Kata Ibuku, di Rumah Sakit Pusat Simpang yang dulu dikenal dengan nama CBZ 

(Centrale Burgere Ziekenhuis) inilah saya dilahirkan. Yang menolong kelahiran saya 

seorang Belanda berdama Dokter Ott, bidan kepalanya seorang Ambon bernama 

Mariana. Nama Suparto diberi oleh Mariana. 

Rumah sakit CBZ ini konon dulu sebelumnya adalah untuk menampung beras, 

gudang beras. Yang membangun dan memiliki gudang beras seorang Cina. Surabaya 

bagian timur dulu terkenal sebagai dataran sawah penghasil padi. Para petani penghasil 

padi yang ingin menjual berasnya pergi ke gudang beras milik Cina tadi harus melewati 

sungai cukup besar, ditarik ongkos segobang tiap lewat jembatannya. Uang segobang 

adalah uang kuna, waktu kecilku pada zaman Belanda uang segobang sudah tidak ada 

lagi, sudah tidak pernah disebut. Di Solo, ketika saya masih kecil sering diajak Ibu ke 

sana (zaman Belanda), masih saya dengar orang menyebut nilai uang telung gobang, 

yaitu kalau di-sen-kan nilainya tiga setengah sen. Saya masih bisa membayangkan nilai 

telung gobang itu tiga setengah sen, tetapi segobang nilainya bagaimana, saya sudah 

tidak bisa mengukur. Konon sebagai gantinya uang telung gobang diciptakanlah uang 

receh kepingan logam segoden yang nilainya dua setengah sen, atau sebenggol bahasa 

Jawa Tengahnya. Bentuknya bundar dari logam tembaga. Wah, pendeknya pusinglah 

kalau saya cerita tentang nilai mata uang yang berlaku zaman-zaman yang saya lalui. 



Pokoknya dalam cerita ini, dari kata segobang itulah kemudian tempat di sekitar 

daerah jembatan tol segobang itu disebut Gubang atau Gubeng. Pada zaman Jepang, di 

daerah timur dari rel keretaapi mulai Viaductstraat (Jalan Drg.Mustopo) ke selatan 

sampai Kali Jagir masih berupa sawah yang subur. Tercatat pemiliknya Baswedan, 

seorang keturunan Arab yang kaya raya dan punya isteri banyak, ada perempuan 

Eropanya apa, rumahnya di Kampemenstraat (Jl. Kyai Haji Mansur).. 

Ada lagi tentang cerita Gubeng dari kata gobang. Pada zaman Daendels, gudang 

beras tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk digunakan sebagai rumah 

sakit dengan syarat harus dibeli  dengan harga segobang. Sangat murah karena itu hanya 

sebagai syarat persembahan Cina pemilik gudang mendukung niat kuat Daendels untuk 

mengalihkan fungsi dari gudang beras jadi rumah sakit, sebagai persiapan menampung 

kurban perang kalau pasukan Inggris jadi menggempur Tanah Jawa yang dipertahankan 

Daendels (yang pro Prancis).. Dari kata segobang, kemudian berubah menjadi gubeng, 

dan itulah nama tempat daerah gudang beras yang harganya sangat murah itu bersama 

daerah penghasil padi sekitarnya. 

Daendels dalam waktu satu tahun berkuasa telah berbuat banyak untuk Surabaya. 

Untuk pertahanan dari serangan Inggris yang mengancam, Daendels telah membangun 

benteng Prins Hendriks (benteng miring), membangun perbekalan senjata di tepi Kalimas 

(JMP dan sekitarnya), membuat rumah hukuman bagi mereka yang membandel di 

Jotangan (Hop Biro) dan jalan lurus di tengah kota. Dengan apa yang dikerjakan oleh 

Daendels tadi, citra Kota Surabaya yang semula berpusat di Kedungdoro, bergeser ke 

timur. Dan menggunakan gudang beras sebagaai rumah sakit untuk persiapan 

pertahanannya. 

Pada akhir zaman Belanda, pemerintah Gemeente sudah bersiap-siap 

memindahkan rumah sakit itu ke daerah Karangmenjangan, dekat dengan Perguruan 

Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hogereschool) yang sudah berlangsung di sana. 

Perguruan Tinggi Kedokteran di Surabaya itu dulunya bernama NIAS (Nederlands 

Indiesche Arts Soerabaia, mula-mula didirikan di Kedungdoro. Lalu membangun gedung 

di Karangmenjangan, suatu daerah baru yang masih luas (persawahan). Menyesuaikan 

dengan itu, maka Rumah Sakit Simpang (CBZ) pun akan dibangun di Karangmenjangan. 

Sejak tahun 1938 pembangunan rumah sakit baru di daerah Karangmenjangan itu 



dimulai. Persiapan sudah matang, bahkan sebagian poliklinik sudah mulai dipindahkan ke 

gedung rumah sakit baru di Karangmenjangan, juga laboratoriumnya. Tapi, keburu 

perang, dan Balatentara Dai Nippon datang. Pemindahan rumah sakit urung, (sehingga 

ketika saya digigit kera pada zaman Jepang bisa berobat di Rumah Sakit tempat saya 

dilahirkan). Pada zaman Jepang, gedung Rumah Sakit Karangmenjangan yang besar, 

luas, dan siap digunakan untuk rumah sakit itu dijadikan rumah sakit Tentara Jepang. Di 

atas gentengnya diberi tanda besar sekali tanda Palang Merah. Tidak untuk umum. 

Beberapa waktu awal pendudukan Jepang, saya sering melihat banyak nona-nona bangsa 

Jepang berpakaian rok putih-putih, berjalan kaki dari asramanya di ujung Jalan 

Ambengan sebelah timur sisi Tambaksari, sebelah timur rel keretaapi, menuju ke Rumah 

Sakit Tentara Jepang itu, seringkali mereka berangkat sambil beli bunga dulu di pertigaan 

Jalan Ambengan-Van Sandictstraat (tepatnya di depan Gereja Kristus Raja, tapi zaman 

Jepang Gereja Kristus Raja belum ada). Di situ, di bawah pohon-pohon flamboyan yang 

tumbuh sepanjang Van Sandictstraat yang bunganya sedang mekar merah merona tanpa 

daun, ~ indah sekali ~ terdapat banyak penjual bunga-bunga yang segar. 

Penjual bunga segar seperti itu tahun 1950-1960 saya temui pindah ke Jalan 

Sindunegara (sekarang Jos Sudarso) di depan Restoran Es Zangrandi, yang amat terkenal 

di Surabaya sejak zaman Belanda. Kemudian para penjual bunga segar tadi tahun 1970-

an dipindah ke Jalan Kayun. Di Kayun, mereka tidak hanya berjualan bunga segar, tetapi 

juga menanam bunga-bungaan, dan mendirikan bangunan, lalu berkembang menjadi 

tempat jualan makanan (restoran) segala. Sampai kini (2009). 

Dulu Kayun adalah taman tamasya di tepi sungai yang airnya berlimpah (karena 

dibendung) dan tepinya landai. Orang bisa tamasya berperahu di sana. Sangat indah, 

nyaman sekali bertamasya berjalan-jalan sore di sana, sehingga orang pergi ke Surabaya 

untuk menikmati pemandangan tentu melewati jalan Kayun ini, istilahnya jadi populer 

Putar Kayoon. Selain taman yang terbentang indah dengan air sungainya yang berlimpah 

bisa digunakan berdayung-dayung berperahu, di seberang jalan dari taman dibangun 

rumah-rumah loji yang indah dan didiami oleh instansi penting, misalnya Konsulat 

Inggris. Ada juga bangunan untuk para penggemar olahraga dayung (roeivereeniging). Di 

gedung roeivereeniging inilah pada tanggal 26 Oktober 1945 hasil awal perundingan 

resmi Indonesia-Inggris diperkenankan jadi Markas Brigade 49 pasukan Inggris pimpinan 



Brigadir AWS Mallaby dengan dikawal oleh satu kompi pasukan. Tetapi pasukan Inggris 

ini tidak mentaati bunyi perundingan. Izin merasuki markas resmi di Kayun ini 

digunakan oleh pasukan Inggris untuk menduduki gedung-gedung strategis lainnya dalam 

Kota Surabaya, seperti RRI, Kompleks Sekolah Wijaya Kusuma, dan lain-lain. Arek-arek 

Surabaya jengkel dengan kelakuan tentara Inggris ini, maka akhirnya terjadi pertempuran 

tiga hari pasukan Inggris yang menduduki gedung-gedung kota strategis-sporadis dengan 

Arek-arek Surabaya tanggal 28-29-30 Oktober 1945. Pasukan Mallaby yang menduduki 

gedung-gedung kota sporadis kuwalahan meladeni kepungan Arek-arek Surabaya, tidak 

bisa melepaskan diri dari kepungan, kehabisan peluru, tidak ada air, atau makanan, tidak 

bisa cari bantuan lewat apa saja, akhirnya Brigadir AWS Mallaby minta tolong ke 

Jakarta, agar mengirim orang yang paling berwibawa dari pihak Indonesia untuk 

mempengaruhi Bonek Surabaya agar mau gencatan senjata. Kalau bukan orang 

berwibawa tidak mungkin Arek-arek Surabaya mau gencatan senjata. Dan kalau tidak 

gencatan senjata, maka pasukan Inggris di gedung-gedung yang sporadis akan hancur. 

Seperti yang terjadi di Gedung Studio RRI di Simpang, konon tidak ada seorangpun 

pasukan Inggris yang keluar dari gedung terus hidup. Maka datanglah Presiden Soekarno 

bersama rombongannya ke Surabaya, untuk mendamaikan pertempuran yang pihak 

Inggris sudah pasti akan hancur. 

Restoran Es Zangrandi, konon milik orang Itali, sangat terkenal sejak zaman 

Belanda hingga zaman Merdeka tahun 1970-an. Nama jalan di situ Dijkermanstraat. 

Tahun 1950 nama jalan diubah jadi Jalan Sindunegara. Tahun 1980-an diganti Jos 

Sudarso. Di sini dulu jembatan yang menyeberangi Kalimas dibangun unik, yaitu dinding 

jembatan dari kayu dibentuk nyeni sekali. Lebar jembatan sempit saja. Oleh orang 

Belanda menyebutnya Japaneese Burg bahasa Indonesianya Jembatan Jepang. 

Di tepi sungai sekitarnya, juga di sekitar Kantor Gemeente, ditanami bunga 

seperti bunga sakura. Pada zaman Jepang, bulan November, pohon-pohon bunga tadi 

berkembang semarak, warnanya petih-putih, ketika berbunga begitu seluruh cabang 

pohonnya diliputi kembang, tidak ada daunnya sama sekali. Sesuai betul dengan musim 

bunga di Negeri Sakura. Atau seperti sekitar Gedung Putih di Washington DC ketika 

masim bunga. Saya ingat dan menikmati betul saat itu, karena murid-murid Sekolah 

Rakyat se-Surabaya seringkali mengadakan upacara di depan Kantor Shi. 



Di zaman Merdeka, pohon-pohon bunga ‘sakura’ itu masih ada, tetapi tidak 

berkembang serentak. Dan akhirnya juga ditebangi. 

Tahun 1960-an, pohon bunga ‘sakura’ yang tinggal yaitu di sebelah timur gedung 

kantor Kotapraja di tepi Jalan Sedepmalem, di tepi sungai sebelah barat dan sebelah timur 

Jembatan Jepang di tepi utara, dan di Kayun; masing-masing tempat masih ada sebatang, 

dan masih menyuguhkan keindahannya, yaitu berbunga semarak tanpa daun. 

Sayang sekali, akhir-akhir ini saya tidak melihat lagi tanaman bunga jenis itu. Ya, 

tahun-tahun 1980-an masih saya lihat ditanam berderet di tepi jalan menuju Lapangan 

Terbang Juanda, tetapi tidak berbunga. 

Zaman Jepang sampai tahun 1960-an di depan Restoran Es Zangrandi, di 

Dijkermanstraat atau Sindunegara, jalan bagian selatan dari Jembatan Jepang, tumbuh 

pohon-pohon flamboyan. Dan pada bulan November sekitar Jembatan Jepang serta 

Gedung Kantor Shi ini, semarak pohon-pohon berbunga berkembang, sebelah selatan 

jembatan bunganya merah merona, bagian utara jembatan bunganya putih merentep pada 

batang dan cabang pohonnya. Saya ingat tahun 1960-an, ketika saya masih suka 

mengamati majalah bimbingan sastra ceritapendek Kisah yang direksinya Sudjati S.A. 

redakturnya M.Balfas, H.B..Jassin, Idrus, ada temanku bertempattinggal se gang lurus 

dari rumahku, (saya Rangkah gang 5, dia Putroagung gang 3) ~ Soeprijadi Tomodihardjo 

~ sajaknya dimuat di Kisah, judulnya Surabaya Musim Bunga. Sajak itu gambaran 

Surabaya zaman 1960-an. Surabaya masih ada musim bunga. Teman tadi sekarang ada di 

Köln Jerman. (Kunjungi blog-ku:’Email dari Jerman’) Kadangkala ceritapendeknya 

maupun artikelnya muncul dimuat di Kompas juga zaman sekarang. 

Kembali tentang Rumah Saklit Karangmenjangan yang zaman Jepang digunakan 

untuk Rumah Sakit Tentara Jepang, dan tiap pagi para jururawat bangsa Jepang 

berangkat dari asramanya pergi dinas ke Rumah Sakit dengan beli bunga dulu di Van 

Sandictstraat. Dengan dijadikannya Rumah Sakit Tentara, jelas bahwa gedung-gedung di 

situ yang dipersiapkan zaman Belanda sudah berfungsi sebagai rumah sakit. Pada zaman 

pendudukan Belanda 1945-1949, gedung tadi juga diteruskan jadi rumah sakit. Saya ingat 

waktu pulang dari mengungsi (dari Sragen) menuju ke Surabaya, di Mojokerto semua 

orang yang dari pedalaman diperiksa, saya juga, dan diperiksa oleh dokter Belanda 

kedapatan gigi saya keropos. Oleh dokter saya diberi orek-orek surat untuk berobat. 



Dengan surat tadi saya pergi ke Rumah Sakit Karangmenjangan, yang memeriksa juga 

dokter-dokter Belanda berpakaian militer. Gigi saya yang keropos dicabuti. 

Zaman Merdeka (1950), Rumah Sakit Karangmenjangan dibuka untuk umum 

(RSUD), sementara di Simpang juga tetap berfungsi sebagai rumah sakit. Jadi, rencana 

membangun rumah sakit (di Karangmenjangan) sejak zaman Belanda menjelang Perang 

Dunia II, akhirnya terwujud. Sebenarnya saat perang itu, sudah siap benar. Saya ingat 

rerasan, bahwa di gedung rumah sakit itu telah didirikan lift. Naik-turun ke lantai 

bertingkat menggunakan lift. Itulah lift kedua didirikan di Surabaya zaman Belanda 

sebelum Perang Dunia. Lift yang pertama terdapat di Gedung White Away, di ujung 

Jalan Tunjungan-Gentengkali. Gedung White Away terbakar ketika perang Surabaya 

Oktober-November 1945. Sampai tahun 1960-an dibiarkan mangkrak. Tahun 1963 baru 

diperbaiki dan dijadikan Toko Siola. Rerasan tentang lift di Rumah Sakit 

Karangmenjangan, sangat populer tahun-tahun Orde Lama. Yaitu lift di situ pernah 

terjadi kecelakaan, ada jururawatnya yang mati terjepit di dasar lift. Dikabarkan jadi 

hantu. 

Pada waktu pertempuran Oktober-November 1945, Rumah Sakit Simpang ini 

penuh sesak dengan orang terluka dan yang tewas, dari berbagai pihak. Mereka yang 

tewas banyak yang langsung dikebumikan di belakang Rumah Sakit, di bawah pohon-

pohon beringin yang rindang. Sedang yang sakit, pada dibawa lari mengungsi lewat 

Stasion Gubeng keluar Surabaya setelah ultimatum Inggris Mayor Jendral E.C.Mansergh 

ditolak tidak dituruti oleh Gubernur Suryo pada 9 November 1945 malam. Konon, 

Brigadir AWS. Mallaby komandan pasukan Inggris yang mula-mula mendarat di 

Surabaya tanggal 25 Oktober 1945, dan tewas di daerah Jembatan Merah Surabaya 

tanggal 30 Oktober 1945, mayatnya ditemukan oleh Dr. Soegiri (pejuang Surabaya dari 

Angkatan Laut) dan dibawa ke Rumah Sakit Simpang situ juga.  

Pada tahun 1980-an, ketika saya jadi pegawai Pemkot Surabaya, rumah sakit 

tempat saya dilahirkan itu dibongkar total. Dihancurkan rata dengan tanah bukan karena 

pertempuran, tetapi untuk digunakan sesuatu yang belum ditentukan lagi jenisnya 

(meskipun saya pegawai Pemkot, tetapi tidak tahu rencana kota waktu itu. Saya tanyakan 

kepada teman-teman yang pangkatnya lebih tinggi daripada saya, juga tidak bisa 

menjawab. Jadi kesimpulan saya waktu itu Gedung Rumah Sakit Simpang itu:digunakan 



sesuatu yang belum ditentukan lagi jenisnya). Barangkali itulah sindiran yang tepat untuk 

pembangunan kota kelahiran saya Surabaya. Kalau mau membangun Surabaya lebih 

baru, hancurkanlah dulu Kota Surabaya lama yang penuh masalah itu sampai rata dengan 

tanah. Wajah kota yang dibangun baru akan berbeda, sesuai benar dengan selera pejabat 

yang sedang berkuasa. Baca contohnya pembangunan gedung RRI Surabaya di Jalan 

Simpang (sekarang Jalan Pemuda) yang telah dihancurkan, tetapi tidak terbangunkan lagi 

karena pergantian kabinet zaman Orde Baru. Seperti zaman Nero, untuk membangun 

Kota Roma yang baru karena kota yang lama banyak masalah, maka Nero 

memerintahkan membakar Kota Roma dulu. 

* 

BARISAN PROPAGANDA menyebarkan pembangunan sejumlah radio di Kota 

Surabaya. Radio tadi ditempatkan pada bagian kampung yang ramai dikunjungi orang. 

Pesawatnya diletakkan dalam sebuah rumah-rumahan berbentuk seperti pagupon 

(kandang burung merpati) model Surabaya, yaitu suatu kotak berbentuk kubus dengan 

atap berbentuk atap rumah yang piramid. Terbuat dari kayu jati, dicat putih. Rumah radio 

ini punya empat tiang penegak yang tingginya tiga meeter, sehingga dapat berdiri sendiri 

di tengah sebidang tanah. Hanya karena radio tadi perlu aliran listrik, maka ada kabel 

yang menghubungkan tiang listrik ke tempat radio. 

Antara lain radio umum milik Barisan Propaganda itu ditegakkan di Jalan 

Tambangboyo di tepi sungai pada pertigaan dengan Pacarkembang gang II. Pertigaan itu 

dulu ramai karena dekat kestalan, tempat persewaan dokar. Radio umum juga ditegakkan 

di pertigaan Karanggayam gang I, Sawentar dan Jolotundo. Lalu di Karangmenjangan di 

sudut sebelah selatan pasar krempyeng (sekarang sudut belokan ke Jalan Airlangga). Juga 

di Pasar Pacarkeling dekat restoran TSG (ujung Pacarkeling gang V-Jalan Pacarkeling). 

Dulu, Restoran TSG ini (zaman Jepang-1960-an) laris dan terkenal. Di dekat radio umum 

ini ada pohon beringinnya, ada kran air minumnya, ada tukang potong-rambutnya yang 

menetap, dan penjual makanan lainnya. Cukup ramai. Dan radio umum menambah 

ramainya orang santai di situ. Radio umum juga ada di ujung Jalan Juwet di depan 

Stadion Tambaksari. 

Masih banyak tempat-tempat yang ramai di kampung-kampung, tetapi tidak 

terjangkau oleh radio umum Sendenbu. Di depan stasion Gubeng, di tengah jalan (pulau 



jalan) radio umum dibangun dari tembok. Begitu juga di depan Bioskop Ria (Rex, 

Minami Gegijo) di Julianalaan. Di tempat terakhir itu suasananya lain dengan di 

kampung-kampung. Tidak ada orang berkumpul duduk-duduk di sana mendengarkan 

radio. Selain letaknya di jalan raya, di sana jauh dari perkampungan tradisional. 

Di kampung-kampung tradisional biasa terjadi keramaian demikian. Keramaian 

dimulai sejak jam dua siang sehabis kantor tutup. Orang-orang berkumpul untuk main 

andhokan, adu merpati. Ada merpati dengan segala peraturannya yang khusus Suirabaya, 

dengan istilah-istilahnya yang khusus pula (seperti jaga cep, gandheng, njulak, gambiran, 

citho, jaga tengah, selat, megan, ngecul), kalau sudah terlibat memang mengasyikkan. 

Istilah-istilah tadi juga suatu kekayaan bahasa. Di manakah harus merumat kekayaan itu? 

Bagaimana kalau dijadikan nama jalan? Keasyikan main andhokan dilakukan oleh orang 

sejak kepala keluarga hingga anak-anak. Semua laki-laki. Dikerjakan sejak lepas lohor 

hingga matahari terbenam. Kalau sudah main andhokan lupa segala-galanya. Lupa 

mengurusi rumah tangga. 

Agak sore sedikit,  tempat-tempat ramai main andhokan ini didatangi oleh penjual 

makanan yang dijajakan dengan dipikul. Saya amati banyak datang berbondong-bondong 

dari daerah Jojoran dan Kaliwaron. Tapi ada yang bilang, asalmulanya dari Gedangan 

Sidoarjo. Bisa ditilik dari sate kerangnya yang bisa dipanen di laut antara Gedangan-

Sidoarjo. Makanan yang dijajakan tahu goreng, godhoh ketela, sate kerang, keleman 

(makanan yang dibungkus daun pisang masak), serta badèk. Badèk ini semacam 

minuman berakohol, entah dari tape, atau towak, warnanya putih kebiruan pekat (saya 

tidak pernah beli atau mencicipi) ditempatkan pada botol bening yang besarnya lebih 

kecil sedikit dari botol coca-cola atau Teh-botol, tutupnya secarik cabikan daun pisang 

digulung. Kalau ditilik bahwa badèk sejenis legèn atau towak muda yang belum jadi, 

tentu asalnya dari daerah Gresik, bukan Gedangan. Tapi sebutannya badèk, bukan legèn. 

Legèn cara menjualnya ada sendiri, yaitu di warung-warung yang jualan towak, juga 

banyak terdapat di kampung-kampung tradisional di Surabaya zaman itu. Tidak ditawar-

tawarkan keliling atau dijajakan begitu, dan tempatnya tidak dikemas dalam botol seperti 

badèk yang dibawa oleh penjaja makanan pikulan yang saya ceritakan itu. Ya, tidak 

tahulah, tiap petang hari kira-kira jam empat begitu, tempat-tempat di sekitar daerah 

tempat tinggalku sana (seputar Pacarkeling) banyak orang berjualan makanan pikulan 



dijajakan, baik jenis pikulannya maupun makanan yang dijual sama. Dan saya amati 

mereka datangnya berbondong-bondong dari Kaliwaron atau Jojoran. Setelah masuk ke 

“kota” (Kaliwaron dan Jojoran saya sebut masih pinggiran luar “kota”), mereka terpencar 

bisa ditemui di mana-mana (tidak berbondong lagi). Entah di Surabaya bagian barat, 

misalnya di daerah Petemon, ada tidak orang berjualan makanan pikulan seperti di daerah 

Pacarkeling ini. Dan kalau ada berbondongnya masuk “kota” dari mana, apa juga dari 

Kaliwaron dan Jojoran? Jenis pikulannya dan makanan yang dijual misalnya, lain dari 

penjual minuman es-gronjong, yang juga sudah lama banyak beredar di Surabaya waktu 

itu. Kalau penjual minuman es gronjong, di seluruh Kota Surabaya ada. Sampai tahun 

1960-an, penjual minuman es gronjong masih ada. Tapi penjual makanan pikulan keliling 

yang jual badèk seperti pada zaman Jepang, tidak ada lagi. Mereka itu munculnya tiap 

sore hari, datangnya berbondong-bondong iring-iringan sebelum masuk “kota”. Setelah 

sampai di “kota” mereka terpencar menawarkan jualannya melakukan pengembaraan 

masing-masing. Malam hari kalau orang main andhokan sudah berhenti, penjual makanan 

pikulan keliling kampung itu mencari tempat keramaian malam di bawah radio umum. Di 

sana banyak pembelinya. Dan mungkin akhir pengembaraannya hari itu. 

Es-gronjong cara menjualnya juga dipikul. Pikulan yang sebelah dibebani 

angkringan gronjong, suatu tempat dari seng cukup besar, di situ berisi air sirup sama es 

batu yang sudah dihancurkan menjadi es kerikil. Sedang beban pikulan yang sebelahnya 

angkringan dibentuk seperti talam (pesagi dengan dasar datar dari kayu) di situ diletakkan 

makanan ringan seperti pisang goreng, godhoh ketela, dan makanan serupa. Juga 

disediakan gelas beberapa buah. Jadi pembeli selain bisa beli minuman yang langsung 

diminum di situ juga bisa membeli penganan yang tersedia. Sepanjang ingatan saya, 

meskipun alat pikulan gronjongnya serupa, mereka tidak khusus dari daerah mana. 

Mereka ada di seluruh kota Surabaya, terutama dijajakan di kampung-kampung 

tradisional atau sekolah-sekolah.  

Selain es-gronjong, ada juga penjual es-puter keliling kampung. Es-puter yang 

dijual bahannya santan kelapa diberi gula dan penyedap rasa lain ditempatkan suatu 

wadah, lalu dibekukan dengan cara di sekeliling wadah diberi pecahan es batu, wadah 

tadi diputar-putar terus (karena itu namanya es-puter) sehingga santan di dalam wadah 

menjadi beku lembut, sudah berupa es krim. Es beku lembut itulah yang dijual keliling. 



Agar cepat membeku lembut maka pecah-pecah es batu yang ditaruh di sekeliling wadah 

diberi garam. Yang elok, semua penjual es-puter ini model pikulannya juga seragam, 

yaitu kedua ujung pikulannya melengkung ke atas. Sedang gelas-gelasnya bukan dari 

gelas biasa, melainkan gelas yang bentuknya setengah bulatan, dasar gelas ada kakinya 

sebatang pipa gelas, ujungnya pakai telapak kaki bundaran gelas lebih kecil untuk 

penyangga agar gelas bisa berdiri tegak. Gelas-gelas berkaki satu ini ditempatkan 

bergantungan di tempat pikulannya yang mencuat ke atas tadi. Dan untuk menawarkan 

es-puternya, penjualnya mengguna genta kecil, dibunyikan atau diguncangkan pada 

tangannya yang melambai ketika berjalan mencari pembeli, ‘Klinthing! Klinthing! 

Klinthing!’ bunyinya. Penjual es-puter, pasti berasal dari daerah Sukoharjo-Wonogiri 

(Jawa Tengah). Bukan saja yang berkeliaran di Surabaya sejak dulu, melainkan semua 

penjual es-puter seperti itu di seluruh Nusantara pasti berasal dari daerah Sukoharjo-

Wonogiri. Pernah terpikir olehku, bagaimana mereka itu punya pikulan dan gelas yang 

seragam? Apa di Wonogiri ada pabriknya gelas dan genta kecil seperti itu? Bagaimana 

mereka mengatur keseragamannya tadi sebagai profesinya dan sekali gus sebagai 

identitas asalnya? Tidak sempat saya pecahkan hingga sekarang. Dan penjual es-puter 

seperti itu sudah tidak ada lagi (mungkin sejak awal Orde Baru 1965-an). 

Selain penjual es-puter, orang-orang yang berasal dari Sukoharjo-Wonogiri 

adalah penjual mi-kluntung. Di Surabaya disebutkan ‘mi kluntung’ karena cara 

menawarkan krombong mi tadi dipikul. Di pucuk pikulannya terdapat genta berbentuk 

khusus seperti yang biasa digunakan untuk bandul (dokoh) kalung sapi pedati, tiap kali 

menawarkan mi-nya, penjualnya mengguncang-guncang gentanya, berbunyi ‘kluntung-

kluntung-kluntung’. Penjual mi-kluntung juga sudah ada pada zaman Belanda. Tapi di 

zaman Jepang tidak terlihat. Pada zaman merdeka (1950-an) muncul lagi. Tahun-tahun 

1980-an, mi-kluntung-nya tidak lagi dipikul, melainkan didorong pada gerobak. Tapi 

gentanya yang berbunyi ‘kluntung-kluntung’ masih digunakan. Sayang, saya sudah tidak 

begitu banyak perhatian lagi, tidak saya tanyai apa mereka masih orang-orang dari 

Sukoharjo-Wonogiri. Dan bagaimana benda-benda tadi bisa turun-menurun, sebab saya 

yakin, penjual mi-kluntung yang sekarang jauh lebih muda daripada saya, yang 

menyaksikan penjual mi-kluntung pada tahun 1950-an yang umurnya sudah lebih tua 

daripada saya. Dan apabila penjual mi-kluntung zaman sekarang lebih banyak daripada 



penjual mi-kluntung zaman dahulu, apa benda-benda untuk menawarkannya (genta dokoh 

kalung sapi) juga bertambah banyak? Dari mana mereka dapatkan? 

Masih berpikir tentang bentuk gelas penjual es-puter, genta kecil yang 

dipegangnya sambil berjalan, dan genta penjual mi-kluntung, dari mana mereka 

mendapatkan benda-benda itu? Kalau tidak ada pabriknya di Wonogiri, pastilah itu 

benda-benda buatan daerah lain. Tapi mengapa yang menggunakan orang-orang berasal 

Sukoharjo-Wonogiri? Atau benda-benda import dari luar negeri. Tapi apa betul pabrik 

luar negeri membikin khusus untuk penjual es-puter dan mi-kluntung? Hal-hal (benda-

benda khusus yang dimanfaatkan khusus oleh orang-orang sederhana) seperti itu selalu 

menjadi pemikiranku, tetapi tidak pernah saya punya kesempatan untuk menyelidik lebih 

mendalam. Saya pernah juga kepikiran dengan bel dokar yang dulu tiap dokar maupun 

andhong (kereta kuda) di kota-kota Jawa Tengah pasti menggunakannya. Yaitu bel yang 

dipijak dengan kaki, bunyinya ting-tong, ting-tong. Pernah saya amati, benda itu betapa 

rumit bikinannya, setidaknya harus mengecor besi kuningan menjadi bentuk-bentuk yang 

serupa. Ternyata ada tulisannya: made in Belgium. Aneh juga, mengapa bisa digunakan 

oleh sais-sais dokar yang berkeliling sampai ke pelosok desa? Tiap dokar atau andhong 

pasti punya bel pijak seperti itu. Dulu mana lahirnya dokar dan andhong dengan bel pijak 

itu, maka tiap lahir satu kereta kuda pasti punya bel pijak seperti itu? Dan gelas kaki satu, 

genta kecil yang disebut klinthing, dan genta khusus dokoh kalung sapi pedati yang 

dijadikan alat menawarkan penjualan mi-kluntung, bagaimana riwayatnya dulu? 

Selain penjual es-puter dan mi-kluntung, orang Sukoharjo-Wonogiri yang 

mencari kehidupan di Surabaya dari zaman ke zaman, adalah tukang perbaikan sepatu. 

Itu yang laki-laki. Yang perempuan juga getol mendulang rezeki di kota-kota di 

luar daerah Sukoharjo-Wonogiri adalah orang jual jamu gendong. Ini juga sudah ada 

sejak zaman Belanda, tetapi pada zaman Jepang tidak muncul. Zaman merdeka muncul 

lagi. Perempuan penjual jamu gendong pasti berasal dari Sukoharjo-Wonogiri. Akhir-

akhir ini bahkan tiap hari lebaran mereka bisa berkumpul berangkat bersama pulang ke 

daerah asalnya dengan rombongan yang menggunakan bis khusus, berbondong-bondong. 

Oleh karena itu saya agak merasa kurang sreg membaca novelnya Lan Fang ‘Perempuan 

Kembang Jepun’ (PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2006) yang menceritakan penjual 

jamu dalam lakon zaman Jepang di Surabaya itu asalnya dari Blitar. Seingatku, pada 



zaman Jepang, penjual jamu-gendong tidak ada. Dan sampai sekarang ini perempuan 

penjual jamu gendong asalnya pasti dari Sukoharjo-Wonogiri. 

Yang pada zaman Belanda, zaman Jepang, hingga sekarang masih ada, para 

pendulang rezeki dari luar Surabaya, adalah penjual sate, soto, rujak, rokok, lalu pencari 

barang rombeng, tukang cukur, semua berasal dari Madura. 

Rumah Makan Padang, baru pada zaman Orde Baru muncul. Begitu juga penjual 

tahu-tèk yang penjualnya dari Lamongan, juga belum ada pada zaman Orde Lama. 

Tahun-tahun 1960-an, banyak sekali berkeliaran di Surabaya orang-orang dari 

Tasikmalaya. Mereka itu menawarkan barang-barang keperluan dapur, atau rumah tangga 

lainnya, dengan jalan pembelinya mengangsur, tidak bayar kontan. Jumlah orangnya 

cukup banyak, dan banyak ibu-ibu rumah tangga Surabaya yang menggemarinya 

berbelanja dengan bayar mengangsur begitu. Pembayarannya tiap hari diangsur, sehingga 

sampai lima-enam bulan baru lunas. 

Tahun 1950-1960-an, juga ada yang istimewa di Surabaya. Yaitu seorang Cina 

naik sepeda berkeliling kota, dia menjual dendeng celeng. Saya terkenang karena pada 

waktu itu jalan-jalan besar di Surabaya tidak beraspal, mobil hampir tidak ada yang lewat 

(pemilik mobil hanya jawatan pemerintah, atau orang yang sangat kaya), jalanan sepi, 

dan penjual dendeng celeng tadi berteriak-teriak lantang sepanjang jalan, “Dèng-dèndèng 

cèlèng, Banyu-banyuwangi!” Jelas hanya seorang itu yang mencari rezeki di Surabaya 

dengan menjual dendeng celeng. Tapi karena teriaknya lantang dan kurun waktunya 

cukup lama, berarti dagangannya laku. 

Ketiadaan mobil waktu itu hingga membuat jalan-jalan besar Surabaya sepi, tidak 

bising, karena Presiden Soekarno memang menjalankan politik berdiri di kaki sendiri 

(menjadi populer dengan istilah baru “mandiri”) menolak penanaman modal dari negara 

asing. Konon, waktu itu perserikatan pabrik mobil buatan Amerika Serikat General 

Motor menawarkan kepada Presiden Soekarno untuk mengaspal semua jalan di 

Indonesia, dengan kontrak mobil yang melewati jalan itu harus dari pabrik General 

Motor. Bung Karno menolak. Dan Surabaya sepi dari kebisingan mesin mobil. Teriakan 

penjual dendeng-celeng begitu lantang terdengar di jalan-jalan besar Surabaya. 

Ada lagi penjual makanan khusus yang caranya memasarkan juga khusus, yaitu 

arbanat. Arbanat adalah namanya khusus di Surabaya. Apakah itu? Arbanat adalah 



makanan dari gula yang dipanasi begitu rupa hingga mendapatkan makanan dari gula 

yang berserat-serat lembut. Di Jawa Tengah namanya arumanis. Cara menjualnya di 

Jawa Tengah dan di Surabaya sama. Yaitu dijajakan oleh seorang laki-laki, arbenatnya 

ditaruh pada kaleng seperti kaleng minyak tanah tapi sudah dicat hijau, cara 

menawarkannya si penjual menggunakan alat musik seperti rebab (biola Jawa). Lagunya 

asal gesek saja. Di Surabaya namanya sudah terkenal sejak ketika saya masih bocah, 

karena ada sejenis syair untuk mengejek anak-anak kecil laki-laki yang masih bocah 

sudah bicara soal asmara, “Arbanat kacangijo, dorung sunat njaluk bojo”. Ketika syair 

itu saya muat dalam buku ceritaku bahasa Jawa terbitan tahun 2007, Rob van Albada, 

penulis Javaans-Nederlands Woordenboek (KITLV Uitgeverij Leiden 2007) Februari 

2009 lalu datang ke rumah saya, menanyakan apa artinya arbanat itu. Di kamusnya 

Jawa-Belanda yang digarapnya tadi belum termasuk. Rob van Albada, sudah beberapa 

kali bertamu menanyakan arti bahasa Jawa dalam buku cerita saya bahasa Jawa sejak 

terbitnya buku Donyane Wong Culika (Penerbit Narasi Yogyakarta, 2004). Sampai 

penerbitan buku kamusnya Jawa-Belanda (Javaans-Nederlands Woordenboek) 2007 tadi, 

kata dia ada kira-kira 400 kata bahasa Jawa dari buku sastra Jawa saya yang masuk jadi 

entrenya kamus itu. Dan ia masih memburu kata-kata bahasa Jawa yang tertulis di buku-

buku bahasa Jawa yang terbit baru. (Tahun 2009 terbit buku roman saya bahasa Jawa 4 

judul). 

Masih tentang penjual arbanat yang di Jawa Tengah populer dengan nama 

arumanis. Kisah penjual arumanis di Solo, pernah jadi bahan cerita pendek W.S.Rendra 

di majalah Kisah tahun 1953, judulnya kalau tidak salah Ia berkeliling kota sepanjang 

hari. Waktu itu W.S.Rendra suka menulis cerita tentang orang-orang menderita di Kota 

Solo dengan judul kalimat sempurna dengan pokok kalimat ‘Ia’, contoh lain: ‘Ia berlagu 

merdu sekali’ (Kisah Mei 1954).. 

* 

RADIO UMUM punya Sendenbu di Surabaya (zaman Jepang) distel sepanjang 

jam siaran. Pagi hari sebelum matahari terbit sampai jam delapan pagi waktu Tokyo. 

Siang hari jam duabelas sampai jam dua siang. Dan yang terpanjang mulai jam lima sore 

hingga jam sebelas malam. Tiap siaran dimulai dengan lagu Kimigayo dan diakhiri 

siarannya dengan lagu Umi Yukaba. Maksud Sendenbu menyebarkan radio di tempat 



umum ramai tentulah agar siaran pemerintah dapat ditangkap langsung oleh rakyat. 

Rakyat waktu itu belum banyak yang punya radio. Bahkan belum ada yang punya radio, 

yang punya radio hanya orang-orang yang rumahnya gedung dan berlangganan aliran 

listrik. Karena radio yang ada hanya radio listrik Dan pemilik radio ditarik pajak. Di 

zaman Jepang, semua radio harus didaftar ulang. Bagi rakyat kebanyakan, punya radio 

lebih merepotkan. Tidak ada pentingnya dalam kehidupan punya radio, mendengarkan 

radio. Mendengarkan siaran radio bisa dengan mudah di bawah radio umum. Meski bisa 

mendengarkan radio gratis, mereka umumnya tidak perhatian dengan siaran yang 

didengar. Tidak ada kepentingannya dengan hidup mereka. 

Siaran pagi hari radio umum tentu saja tidak didengarkan orang, karena orang 

sibuk ke tempat kerja masing-masing. Siaran pagi agaknya menjadi penting karena 

menyiarkan lagu ‘radio taiso’ yang disiarkan dari pusat Jakarta, penting sekali untuk 

dijadikan irama senam pagi baik oleh orang kantoran maupun para pelajar sekolah di 

seluruh Pulau Jawa. Selain itu, misalnya siaran berita, tidak banyak yang memperhatikan. 

Namun semua radio umum tetap berbunyi, disetel. Begitu pula siaran berita siang hari, 

tidak diperhatikan orang. Paling banyak pendengar radio umum, ya malam hari tempat 

orang Surabaya cankrukan. 

Radio umum, paling diperhatikan siarannya adalah siaran musik atau lagu-lagu. 

Karena tiap menyiarkan musik atau lagu, semua radio umum berbunyi sahut-sahutan 

bernyanyi dan bermusik, maka lagu-lagunya jadi populer di kalangan anak-anak. Lagu-

lagu syahdu maupun mars bersemangat, baik musik dan lagu Jepang, lagu penyemangat 

perang, maupun kroncong. Dihafal dan dinyanyikan ketika berbaris, disenandungkan di 

kala hatinya senang. “Cikara! Cikara! Kurogane no cikara!” Atau, “Bah hantu engkau, 

penyakit malaria. Musuh insyani, racun dunia raya!” Atau, “Di tengahnya rimba yang 

sunyi. Telaga Biru Maya...!” 

Mula-mula orang yang bertugas menyetel radio umum tadi melakukan tugasnya 

dengan rajin. Biasanya orang yang mendapat tugas menyalakan dan mematikan radio 

umum adalah orang yang rumahnya dekat dengan dipasangnya radio umum, dari rumah 

itu aliran listriknya dihubungkan dengan pesawat radio umum. Kalau jauh dari rumah 

penduduk dan aliran listriknya diambilkan dari tempat umum, maka ada yang ditugaskan 

khusus untuk menyetel dan mematikan radio umum. Pada jam-jam siaran dinyalakan, 



pada waktu akhir siaran dimatikan. Tetapi kemudian tidak terurus lagi. Radio menyala 

sepanjang hari sepanjang malam. Meskipun tidak ada siaran, sering bunyi krak-krok. Dan 

kalau ada siaran, malah tidak bunyi. Bisa bunyi kalau digoncang tiang penyangganya. 

Yang suka menggoncang-goncang tiang radio umum biasanya anak-anak. Iseng. 

Digoncang, berbunyi “Krok!”. Lalu radio umum itu berbunyi lagi, musik dan lagunya, 

“Miyoto ukae no, sura wo kete. Panjanglah langit fajar, di Laut Timur! King-no omo 

ketsu, yuruki naki. Matahari tertinggi bersinar-sinar!”. Antara lain begitu musik dan 

lagu zaman itu yang tersiar di radio umum. 

Orang-orang gedongan zaman Belanda pemilik radio, pada zaman Jepang wajib 

memeriksakan radionya pada badan sensor. Oleh badan sensor diputus beberapa kawat di 

dalamnya, dan disegel, sehingga radio rumah tadi tidak dapat digunakan untuk 

memonitor radio lain kecuali Radio Surabaya Hoshokyoku, yaitu Radio Studio 

Surabaya.. Siaran radio dari Jakarta, bisa juga didengar di Surabaya, melalui rilay via 

Surabaya Hoshokyoku, yaitu warta berita pagi, siang, senja, dan radio taiso (musik dan 

aba-abanya) pagi hari. 

* 

PEMERINTAH BALATENTARA Dai Nippon menjanjikan kemerdekaan 

Indonesia di kelak kemudian hari. Ini terjadi pada bulan September 2604 Showa. 

Sore itu di Lapangan Derxstraat (lapangan PJKA Pacarkeling) terjadi upacara 

kecil. Latihan baris-berbaris atau perang-perangan yang biasanya berlangsung di situ, 

tampak sepi. Menyingkir entah ke mana. Upacara jadi terasa lebih khidmat. Saya kurang 

mengenal pembesar kota siapa saja yang hadir di situ, tetapi Pak Suharto Suryohartono, 

kepala keluarga tempat saya tinggal, juga hadir. Karena ia seorang pejabat dari Kantor 

Kabupaten, tentu para peserta upacara saat itu juga pejabat-pejabat pemerintahan kota. 

Apalagi ada orang-orang Nippon berpakaian celana dan jas hijau tua, pakai sepatu lars, 

menyandang pedang panjang, jelas orang-orang ini pembesar tertinggi. Mungkin 

Shitjokan (Walikota), atau bahkan Syutjokan (Residen). Selain orang-orang Indonesia 

yang berpakaian kebesaran (pakai songkok hitam) juga hadir ibu-ibu Fujingkai dengan 

mengenakan kain dan kebaya, tapi satu sama lain tidak sama coraknya (tidak seragam). 

Upacara ini agak istimewa karena pagar lapangan di sebelah selatan (dekat jalan 

besar) dihiasi janur kuning. Juga telah disiapkan dua buah tiang bendera, yang pada hari-



hari sebelumnya tidak ada. Di antara dua tiang bendera ini telah disiapkan lubangan pada 

tanah. Letaknya di belakang gawang sepakbola sebelah selatan. 

Mula-mula dilakukan upacvara pidato-pidato. Anak kecil tidak boleh mendekat, 

jadi saya yang menonton dari jarak yang cukup jauh, tidak mendengar apa isi pidato 

mereka. Selesai pidato-pidato, mereka melakukan upacara lain yang belum pernah saya 

saksikan sebelumnya, berbeda dengan upacara lain, yaitu menanam pohon beringin pada 

kubangan yang telah disiapkan. Yang menanam seorang Nippon-jin berpangkat tinggi 

bersama dengan seorang Indonesia-jin. Penanaman disambut dengan tepuk tangan 

meriah. 

Selesai penanaman pohon beringin, barulah pengerekan bendera. Bendera 

Hinomaru dikerek seperti biasanya diiringi lagu Kimigayo yang dinyanyikan bersama 

diulang dua kali. Semua hadirin bersiap tegak dan kepala mengikuti jalannya bendera 

setelah mendapat aba-aba ‘Kashira nagak!’. Dan kepala kembali setelah terdengar aba-

aba “Nauree!”. Upacara penaikan bendera tidak berhenti sampai situ. Hadirin masih 

diminta bersikap “kioskee!” dan diberi aba-aba ‘Kashira nagak!’ lagi, tapi terhadap 

bendera di tiang yang lain. Yang dikerek bendera Indonesia, Merah-Putih. Dan 

menggema pula lagu Indonesia Raya dari mulut para hadirin. Mereka menghafal syair 

lagu tadi dengan membaca pada selembar kertas di tangan masing-masing yang juga telah 

disiapkan. Itulah untuk pertama kalinya baik bendera Merah-Putih maupun lagu 

kebangsaan Indonesia Raya dijadikan upacara khusus setelah Kota Surabaya diduduki 

oleh Balatentara Dai Nippon. 

Bendera Merah-Putih, sudah saya kenal sebelum Jepang menginjakkan kakinya di 

Indonesia, berkibar bersama-sama bendera Rood Wit Blauw (Merah-Putih-Biru, bendera 

Belanda). Bendera Belanda di kanan, dan Merah Putih di kiri kalau dilihat dari rumah 

yang memasang bendera itu. Bendera Merah Putih, itulah bendera Gula Klapa, kata 

Ibuku. Bendera milik orang Jawa. Karena itu ketika pada tahun 2604 Showa bendera 

Merah Putih berkibar di udara, saya merasa ikut memilikinya. Benderaku berkibar! 

Senja harinya sampai di rumah, kami sekeluarga berbicara ramai mengenai 

upacara di Lapangan Dexstraat tadi. “Indonesia merdeka di kelak kemudian hari” 

(ungkapannya paten begitu) dijanjikan oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon. Radio 

senja hari itu juga tidak henti-hentinya menggemakan sambutan janji Pemerintah 



Balatentara Dai Nippon tadi, dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Oleh Bapak 

Suharto Suryohartono saya diberi teks lagu yang dinyanyikan di lapangan tadi dan diajak 

menyanyi bersama dengan iringan suara radio yang sedang bergema. “Indonees-

Indonees, Mulia-Mulia, Tanahku, Negeriku, yang kucinta!” 

Lagu itu menggema terus. Teman-teman seolah juga menghafal lagu itu. Pak guru 

dengan gegap gempita menerangkan arti ”Janji Indonesia merdeka di kelak kemudian 

hari” 

Selain itu juga terdengar lagu baru yang cukup mengesankan berhubunga dengan 

“Indonesia Merdeka di kelak kemudian hari!”. Yaitu “Dari Barat sampai ke Timur, 

berjajar pulau-pulau!” 

Sejak hari itu dalam upacara-upacara bendera kami mengerek dua lembar 

bendera. Hinomaru dulu, di sebelah kanan, dan baru Sang Merah Putih, di sebelah kiri. 

* 

SAYA LUPA kapan terjadinya perubahan. Saya ingat benar, suatu kompleks 

perumahan di Van Sandictstraat ujung utara, di sisi barat sampai ke rel keretaapi, dan 

Jalan Ambengan di ujung timur sisi utara setelah rel keretaapi, kompleks itu dulu tempat 

asrama perawat nonik-nonik Jepang, yang pergi berdinas ke Rumah Sakit Tentara dengan 

jalan kaki dan membeli bunga-bunga segar di pertiga Jalan Ambengan-Van Sandictstraat. 

Perubahan di kompleks asrama itu terjadi setelah saya sekolah kelas 5 di S.R.Canalaan. 

Yaitu kompleks perumahan tadi tidak lagi digunakan untuk asrama para perawat bangsa 

Nippon, tapi dipagari rapat papan dicat hitam. Penutupan pagar papan dicat hitam begitu 

sudah biasa kami lihat, misalnya pada kompleks sekolah HBS (Wijayakusuma), sudah 

lama dijadikan tangsi tentara, dan gerbang depannya dijaga oleh heitaisan bersenjata. 

Malah di HBS-straat ini dikurung dengan gulungan kawat berduri untuk 

mengamankannya. Siapa pun yang lewat depan penjaga, harus menghormat, yaitu 

membungkukkan badan terhadap heitaisan yang berjaga. Tapi di kompleks bekas asrama 

perawat ini, setelah ditutup rapat dengan pagar papan dan dicat hitam, tidak dijaga oleh 

heitaisan. Pintu gerbang keluar-masuknya ke kompleks ada dua, yaitu di Jalan 

Ambengan, dan di Jalan yang tembus ke Mulolaan (Jalan Teratai), kedua pintu gerbang 

itu menghadap ke timur. Keduanya juga selalu ditutup dengan pintu besar papan dicat 



hitam. Kapan berubah begitu, saya lupa. Tidak terlihat lagi perawat-perawat cantik 

berpakaian putih-putih keluar dari kompleks tertutup itu. 

Saya berangkat sekolah tidak dengan baris-berbaris, tetapi tetap bersama dengan 

teman-teman dari Kampung SS. Nanti berbaris kalau sudah mau masuk halaman sekolah 

saja. Saya berkumpul dengan teman-teman, bertemu di De Katstraat (Candipura), 

berangkat sekolah melewati Kampung Karanggayam Bong, Mulolaan (Jalan Teratai), 

tembus Ambengan sebelah utara ketika mau menyeberangi rel. Jadi lewat dekat sekali 

dengan kompleks bekas asrama putri perawat itu. Salah seorang teman saya yang akrab 

dan selalu bersama saya adalah Sunardi, dia rumahnya di Kampung SS (Derxdwaarstraat) 

gang I, dekat rumah saya (Kalasan 31). Orangtuanya bekerja di bengkel keretaapi, 

asalnya dari Madiun. Banyak lagi teman saya seklas tetangga Sunardi, antara lain Suwojo 

(anaknya pintar sekali), Usman (anaknya bertubuh besar, nakal sekali), Bakir (yang 

mengantar saya ke rumah sakit ketika digigit kera). Mereka tetangga dekat dengan 

Sunardi, sama-sama di 1ste Derxdwaarstraat (Pacarkeling gang I dekat Candipura). 

Kami sesungguhnya tidak tahu, perumahan kompleks bekas asrama perawat itu 

berubah untuk apa. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kompleks Jalan Kesumba 

setelah asrama para perawat nona-nona Jepang itu ditutup melingkar dengan papan dicat 

hitam. Yang kami lihat, sering ada mobil sedan masuk keluar ke situ, jelas waktu itu yang 

naik mobil pasti opsir Jepang yang pangkatnya tinggi. 

Kadang-kadang, itu pun jarang sekali, kami melihat perempuan pribumi (Jawa) 

masih muda, pakai rok, dan ada pula yang rambutnya dikeriting, keluar-masuk ke situ. 

Waktu itu perempuan Jawa pakai rok masih jarang sekali. Hanya gadis yang bersekolah 

pakai rok. Dan gadis yang bersekolah tentulah anak orang yang berada atau 

kedudukannya mapan. Rambutnya dikepang dua, tidak dikeriting. Sedang anak gadis 

orang kebanyakan, misalnya yang ayahnya bekerja di bengkel keretaapi dan rumahnya di 

Derxdwaarstraat (Kampung Pacarkeling sekarang) yang merupakan kampungnya para 

pekerja bengkel keretaapi, tidak ada yang bersekolah, pakaian sehari-harinya 

mengenakan kain dan kebaya, rambutnya digelung. Saya tidak punya teman anak 

perempuan yang rumahnya di Kampung SS. Kalau gadis Jawa mengenakan rok dan 

apalagi rambutnya dikeriting, bukan anak sekolah, kesimpulan kami (saya dan teman-

temanku sekolah) mereka itu perempuan nakal. Dihubungkan dengan mobil sedan yang 



sering masuk-keluar ke kompleks tertutup papan hitam tadi, kami memperkirakan tempat 

itu digunakan oleh para pejabat militer Jepang untuk berkia-kia. 

Dan pada suatu hari, ketika kami sedang berjalan ke sekolah bersama-sama lewat 

samping kompleks itu, salah seorang teman kami, (Sunardi) bersapaan dengan salah 

seorang gadis yang baru keluar dari kompleks tadi. Mereka bersapaan dengan akrab, dan 

bicara panjang lebar. Gadis itu melelehkan airmata juga. Saya dan teman lain cukup lama 

menunggu mereka bercakap-cakap. Setelah selesai dan berpisah, Sunardi mengatakan 

perempuan tadi saudara sepupunya, rumahnya di Madiun. Kata Sunardi, saudara 

sepupunya tadi datang ke situ karena mau diberangkatkan ke Tokyo, meneruskan sekolah 

kebidanan yang ditawarkan di sekolahnya di Madiun. Tapi sudah sebulan lebih di situ, 

tidak diberangkatkan. Agaknya tidak mungkin diberangkatkan, karena dia sudah 

menjalankan kehidupan di situ bersama banyak perempuan muda dari berbagai kota 

sebagai pelayan tempat tidur. Sunardi tidak mengucapkan tempat tidur, tetapi kami 

semua sudah memperkirakan begitu. 

Nanti, pada zaman Siap!, yakni sekitar bulan September 1945 ketika kemerdekaan 

Indonesia sudah diproklamirkan, tetapi suasana di Surabaya masih tampak para heitaisan 

berwajah muram, penduduk Surabaya mulai mengadakan rapat-rapat samodra dan 

membentuk barisan yang namanya BKR atau Barisan Keamanan Rakyat, bersiap diri 

merebut kekuasaan dengan teriakan “Siaaapp! Siaaapp!” serta memukul kentongan dan 

tiang-tiang listrik bertalu-talu, markas-markas Jepang mulai didobrak dan dilucuti 

senjatanya, maka perumahan kompleks berpagar papan hitam bekas asrama perawat 

itupun didobrak oleh orang-orang kampung sekitarnya (Ambengan Batu, Kanginan, 

Tambaksari, Karanggayam, Jagiran) dan BKR. Ternyata benar, di situ digunakan untuk 

penginapan perempuan muda Jawa yang dikumpulkan untuk melayani para tamu opsir 

Jepang yang menginginkan hiburan. Utamanya hiburan seksualita. 

Cerita, berita, kesaksian saya tentang kompleks ini telah saya tulis dalam buku-

buku novel saya, antara lain pada Kremil (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002). 

* 

“KEMENANGAN AKHIR harus kita capai!” Ungkapan ini jadi semboyan yang 

selalu dikobarkan dalam pamflet-pamflet, film propaganda, berita radio, pidato-pidato 

pemimpin kami, terutama guru-guru kami pada upacara penaikan bendera dan sumpah 



sebagai Pelajar Jawa Baru. Kemenangan akhir! Kemenangan akhir! Jadi cita-cita kita 

semua. Kemenangan akhir dalam Perang Dunia Jepang melawan Sekutu! Sekutu yang 

mengerubut Jepang adalah Amerika, China, Inggris, dan akhirnya juga Rusia. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 anak-anak saling mengabarkan bahwa radio hari 

itu bungkam. Tidak ada siaran baik dari Surabaya Hoshokyoku maupun dari Jakarta. Sore 

hari saya dan kawan-kawan masih mau latihan seinendan di Lapangan Derxstraat 

(Lapangan PJKA Pacarkeling dekat Kantor Camat Tambaksari). Pemimpin pasukan 

kami, kakak beradik Jayus dan Jamal, masih dengan semangat memberikan aba-aba. Tapi 

kami lihat heitaisan  yang biasanya juga berlatih perang-perangan di lapangan itu tidak 

berlatih dengan gesit seperti biasanya. Mereka tampak loyo dan banyak duduk-duduk di 

bayangan rumpun bambu (dulu lapangan di sebelah utara dekat Kampung Karanggayam  

Bong, di sela-sela makam Cina, tumbuh rumpun bambu yang lebat). Kami perhatikan 

perubahan ini, tetapi tidak punya curiga apa-apa. Tidak kami hubung-hubungkan dengan 

berhentinya siaran radio. 

Kami pulang ketika matahari sudah terbnenam. Sampai di rumah saya terkejut 

melihat lampu listrik di rumah menyala terang benderang, tidak diselubungi lagi. 

Rasanya seperti lepas dari tekanan, dan bernafas dengan lega. Bebas! Memang kami 

terlepas dari tekanan kegelapan. 

“Dai Nippon menyerah. Dai Nippon bertekuk lutut kepada Sekutu!” Berita tadi 

meledak di rumah kami. Meledak seperti terbebasnya cahaya lampu listrik yang telah tiga 

setengah tahun diselungkup. Berita itu sama sekali tidak bisa kami perkirakan! Rasanya 

mustahil! 

Baru keesokan harinya kami mendengar dan mengerti dengan jelas mengapa 

Balatentara Dai Nippon yang gagah berani dan seperti yang terjadi di Saipan dan 

Okinawa, mereka berjuang mempertahankan kedudukannya sampai titik darah yang 

penghabisan, bisa tiba-tiba menyerah tanpa syarat! Menyerah kepada Kaum Sekutu tanpa 

terjadi pertempuran mati-matian di Indonesia, di Surabaya! Penyebab ketaklukan itu 

adalah bom atom! Dua kota besar di Jepang dijatuhi bom atom! Bom yang luar biasa 

kekuatannya, sehingga satu bom saja sanggup meratakan bangunan sekota, dan 

membunuh segala yang hidup di kota itu! Itu yang kami dengar. Dan begitu terdengar 

dahsyatnya daya bom itu, langsung saja Tenno Heika memaklumkan ketaklukan 



negerinya! Kemenangan Achir (ejaan lama) akhirnya tercapai juga, kalau Achir singkatan 

dari Amerika, China, Inggris, Rusia, yaitu Negeri Sekutu yang mengerubuti Jepang. 

Keadaan cepat berubah. Kami tidak melakukan baris berbaris dan upacara 

bendera lagi di sekolah. Kami segera mendengar Sukarno Hatta memproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih mulai berkibar sendiri saja, tanpa ditemani 

Hinomaru. Merah Putih dikibarkan terus menerus selama satu bulan! 

Anak-anak kelas enam, di sekolah mendapat tugas menempelkan kertas merah 

putih berukuran kertas kwarto, dengan tulisan hitam di tengahnya: Milik Republik 

Indonesia. Kami diberi setumpuk kertas dengan lem kanji. Yang harus kami tempeli 

kertas semacam itu adalah gedung-gedung pemerintah, gedung sekolah, gudang-gudang, 

bangunan-bangunan besar, barang-barang yang dulunya dipakai oleh tentara Jepang. 

Kami disebar dua sampai empat orang per kelompok. Tentu saja sekolah kami mendapat 

penempelan pertama. Lalu tembok-tembok Jaarmarkt (THR) yang waktu itu sudah 

dikosongkan oleh pasukan Jepang, tinggal gardu monyetnya. Itupun kami tempeli kertas 

Merah-Putih dengan tulisan Milik Republik Indonesia. 

Mobil masih ada yang lewat. Penumpangnya opsir-opsir Jepang. Karena mobil 

juga termasuk barang yang dipakai Jepang, menurut pikiran kami harus juga ditempeli 

Merah Putih dengan tulisan Milik Republik Indonesia. Siapa yang berani menghentikan? 

Siapa berani menempelinya? Salah seorang dari kelompok kami mencoba tegak di tengah 

jalan ketika terdengar bunyi deru mesin mobil dari selatan. Tangan sudah beri isyarat 

menghentikan, seperti yang diperbuat para sopir yang berlatih di Lapangan  

Derxstraat. Tapi truk yang melintas itu tidak mengurangi kecepatan lajunya. Sopirnya 

seorang Jepang, dan membawa lima enam orang heitaisan di bak belakang. Melihat 

gejala ini, kami yang berada di tepi jalan berteriak-teriak agar teman tadi minggir saja. 

Dan menurut. Truk jahanam itu tidak mau berhenti. 

Namun kegagalan itu tidak membuat kami jera. Selang beberapa lamanya, pada 

mobil berikutnya, teman tadi berbuat begitu pula. Sekali ini mobil sedan. Penumpangnya 

opsir Jepang. Sopirnya menghentikan kendaraannya. Segera saja kami mengerumuni dan 

memberi bahasa isyarat akan menempeli mobilnya dengan kertas merah putih. Opsir di 

dalam tidak berkeberatan. Hanya sopirnya minta agar merah putih itu ditempelkan saja 

pada badan mobil. Tidak! Kami bersikeras menempelkan di kaca depan, di samping sopir 



(tidak menghalangi sopir). Dan berhasil. Mobil pun berangkat dengan tempelan kertas 

merah putih: Milik Republik Indonesia. 

Kami bersorak karena berhasil. Bangga. Dan kian semangat! Mobil lain juga kami 

hentikan dan kami tempeli merah putih. Semua mobil harus Milik Republik Indonesia. 

.Kalau dulu waktu mengelu-elukan mobil kedatangan Balatentara Dai Nippon kami 

bersorak, “Dai Nippon bangzai!”. Kini kalau ada mobil yang kami hentikan tidak mau 

berhenti, kami bersorak mengumpat, “Dai Nippon bangsat!” 

Kami bergerak ke segala arah, dan tambah jauh dari sekolah. Ketika lewat 

Ambengan, pagar papan tertutup bercat hitam bekas gedung HBS (Kompleks SMA 

Wijayakusuma) kami tempeli kertas itu. Pada zaman Jepang memang banyak sekali 

kompleks perumahan atau gedung-gedung besar ditutup untuk umum, dipagari papan 

berkeliling dan bercat hitam. Kompleks Sokastraat-Kesumbastraat misalnya, yang dulu 

pernah digunakan sebagai asrama para perawat Jepang. Di daerah Darmo, tempat yang 

dulu dikosongkan oleh penghuninya, langsung ditempati oleh opsir-opsir Nippon, dan 

dipagari rapat demikian. Kompleks gedung HBS ini lebih angker, karena Jalan HBS 

sendiri seringkali ditutup dengan menghadangkan palang kayu berkawat berduri. Namun 

hari itu kelompok kami memasuki jalan itu. Di depan gedung penjagaan masih lengkap. 

Belum dikosongkan seperti di Jaarmarkt. Kami dekati heitaisan penjaga, kami uraikan 

maksud kami, dan penjaga piket memperbolehkan kami menempelkan kertas merah putih 

di tembok gedung. Saya menempelkan kertas itu pada tembok gerbang sebelah utara. 

Pada saat itulah gedung HBS itu menjadi Milik Republik Indonesia. 

* 

ADA RAPAT Samodra di Tambaksari. Saya lupa tanggal dan bulannya, tetapi 

seingatku terjadi setelah peristiwa perobekan bendera di Yamato Hoteru 19 September 

1945. Peristiwa 19 September 1945, karena adanya seorang Belanda yang bebas dari 

tawanan Jepang mengibarkan bendera Merah-putih-biru di Yamato Hoteru, memang 

merupakan suatu sentakan bagi rakyat Surabaya yang baru merdeka. Tersentak dari sikap 

bertenang-tenang saja dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan 

setelah Jerpang menyerah. Tidak terjadi pergolakan hebat. Peristiwa 19 September 1945 

merupakan gugahan bahwa Indonesia Merdeka bukan diraih dengan enak-enakan, dan 



harus dihadapi dengan siap dan waspada. Pihak Belanda yang kurangajar berani 

mengibarkan benderanya di tanah merdeka, ini menjadi peringatan pertama! 

Sementara itu, Indonesia merdeka, Surabaya merdeka, tanpa memegang senjata! 

Senjata masih di tangan orang-orang Jepang. Memang kabarnya ada beberapa butai 

(pasukan) Jepang yang dengan baik-baik menyerahkan senjata apinya kepada pihak 

pemuda Indonesia. Tetapi lebih banyak lagi yang disimpan di gudang, dan sebagai pihak 

yang kalah perang terhadap Sekutu, mereka lebih cenderung menunggu perintah dari 

pihak Sekutu. 

Rakyat Surabaya merdeka dengan senjata takeyari harus segera bergerak 

mengamankan kemerdekaan negara. Bergerak mengamankan kemerdekaan negara 

dengan merebut senjata Jepang menggunakan senjata bambu runcing! Jangan sampai 

bendera negara asing berkibar lagi seperti di Yamato Hoteru itu! Lebih-lebih bendera 

penjajah Belanda, yang sudah menjajah Indonesia selama tiga setengah abad. Sudah 

diusir oleh Saudara Tua (Jepang), akan kembali menjajah Indonesia lagi dengan 

mengibarkan benderanya Rood-Wit-Blauw di Tunjungan Surabaya. Tidak bisa! 

Penyobekan bendera Belanda yang birunya saja di Yamato Hoteru itu memakan korban 

jiwa, dan merupakan berita pemicu bergolaknya Arek-arek Surabaya melawan penjajahan 

bangsa Indonesia. Rapat samodra itulah akibatnya. 

Rapat samodra di Stadion Tambaksari merupakan gugahan kedua sejak 

kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Rapat itu betul-betul samodra (istilahnya 

samodra, bukan raksasa), karena baru pada waktu itulah saya menyaksikan orang 

Indonesia berkumpul begitu banyak, bukan untuk menonton sandiwara Sendenbu, tetapi 

rapat samodra! Peserta rapat datang dari pelbagai lapisan masyarakat, dari segala jurusan. 

Banyak yang mengenakan pakaian laskar, pakai lencana Merah-Putih di dada kiri, atau 

diikat pada rambut kepalanya. Banyak yang membawa senjata bambu runcing. 

Saya kurang tahu siapa saja yang berpidato waktu itu. Tetapi ada di antaranya 

seorang pemudi, seorang perempuan muda bertubuh kurus ramping, berpidato lantang 

dan bersemangat. Bicaranya disambut dengan acungan tangan dan teriakan gegap 

gempita, “Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka!” 

Setelah peristiwa itu saya merasa alam merdeka ini menjadi hangat. Arek-arek 

Surabaya yang semula tidak banyak berteriak dan bergolak, tiba-tiba bergerak. Di 



kampung-kampung diadakan persiapan seperti akan terjadi pertempuran. Pengamanan 

kampung dari bahaya serangan udara yang dulu digalang dalam tonarigumi, digugah lagi. 

Kini sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan untuk pengamanan ada yang bawa 

senjata takeyari, pedang dan (entah bagaimana caranya memperoleh) ada yang membawa 

pistol dan senapan panjang. 

Dan orang-orang Nippon yang dulu, meski terlihat maupun tidak, rasanya 

menakutkan, akan selalu mengancam dengan tindakan tegas, siapa yang punya tingkah 

melawan akan ditindak tegas dibawa ke kenpeitai (polisi militer Jepang yang kejamnya 

terkenal bukan main), saat itu tidak menakutkan lagi. Tidak ada tindakan menghukum 

apa-apa. Tidak berdaya. 

Seingat saya sejak adanya rapat samodra di Tambaksari itu, Arek-arek Surabaya 

bersiap-siap untuk melakukan perebutan senjata terhadap tentara Jepang. Berita ini 

tersebar di kampung-kampung secara gethok tular. Gudang-gudang senjata diserbu. 

Kalau bisa diminta secara damai, tidak bisa secara paksa! “Oleh ora oleh dakjaluk!” 

Karena di sini negara merdeka, tidak patut bangsa asing membawa senjata di Surabaya. 

Arek-arek sesumbar begitu dengan bambu runcing sebagai senjata di tangan. “Bambu 

runcing, tak sudi berunding!” tulis orang di tembok-tembok. Di tembok-tembok kota, di 

badan-badan kendaraan tram listrik, penuh corat-coret semboyan-semboyan pemicu 

semangat memiliki, merebut dan memperjuangkan keberadaan negara merdeka. Sesuai 

dengan suasana pemicuan semangat berjuang untuk memiliki dan mempertahankan 

negara merdeka Republik Indonesia tadi, siapa saja orang Surabaya waktu itu merasa 

harus berani berbuat apa saja. Tahu bahwa untuk memperjuangkan suasana negara 

merdeka harus menempuh bahaya, mungkin ada heitaisan jepang yang mengamuk 

melawan tindakan Arek-arek Surabaya, maka orang-orang kampung yang tidak punya 

senjata apa-apa selain bambu runcing yang sedianya untuk latihan perang-perangan, pada 

mengandalkan tawuran. Berapa banyaknya heitaisan yang mau mengamuk, akan 

ditanggulangi dengan pengeroyokan alias tawuran. Untuk tawuran, Arek-arek Surabaya 

sudah punya senjatanya, yaitu memukul kentongan. Tiap rumah sudah punya kentongan 

berkat terbentuknya tonarigumi dan latihan memadamkan kebakaran. Maka kalau ada 

bahaya yang mengancam kampungnya, gampang saja mengumpulkan orang-orang 

sekitarnya, yaitu memukul kentongan bertalu-talu, sambil berteriak, “Siaaap! Siaaap!” 



Dan cara itu ternyata efektip. Selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan negara, 

(ternyata suasana Surabaya dengan teriakan ‘Bersiaaap!’ segera berlanjut jadi ajang 

pertempuran dengan pasukan Inggris) pemukulan kentongan dengan teriakan “Siaaap! 

Siaaap!” tadi bisa digunakan dengan baik. Kemudian seluruh Indonesia yang mengalami 

zaman gempuran dari musuh untuk menjajah kembali Indonesia saat itu, menggunakan 

cara-cara berteriak “Siaaap! Siaaap!” tadi. Maka zaman itu kemudian dinamai Zaman 

Siaaap! Surabaya yang mengawali kejadiannya. (Dr.H.TH.Bussemaker, untuk 

memperingati jatuhnya kurban pada zaman itu di Jawa dan Sumatra 1945-1946, menulis 

buku dengan subtitel Opstand in het paradijs, judul besar bukunya: Bersiap! – diterbitkan 

Walburg Pers, Zutphen, Utrecht 2005. Menegaskan bahwa Bersiap! yang dimulai 

teriakan orang-orang kampung Surabaya untuk mempertahankan negara merdeka itu 

menjadi nama periode zaman). 

Untuk perebutan senjata ini terjadi ketegangan juga, karena banyak tentara Jepang 

yang bertahan tidak mau senjatanya diambil oleh orang Indonesia. Antara lain kabarnya 

terjadi tembak-menembak di Gunungsari, di Sawahan, dan yang paling seru dan 

menimbulkan banyak korban jiwa adalah di Gedung Kenpeitai di depan Kantor Syu 

(sekarang Kantor Gubernur). Di situlah terjadi pertumpahan darah yang pertama Arek-

arek Surabaya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya! Dengan 

bersenjatakan pedang dan bambu runcing mereka menyerbu beramai-ramai menghadapi 

pasukan bersenjata api. 

Gedung Kenpeitai ini semula merupakan Paleis Raad van Jusstitie. Gedung 

Pengadilan. Pada zaman Jepang ditutup dengan pagar papan bercat hitam, sehingga tidak 

kelihatan betul gedungnya yang indah dari luar. Meskipun gedungnya tertutup rapat, 

tetapi kekejaman di dalamnya tercium busuknya sampai di seluruh kota. Pada zaman 

Belanda sudah ada dua gedung yang disebut-sebut sebagai “rumah setan” atau het 

spookhuis, di Surabaya, yaitu gedung bertingkat di pertigaan Jalan Diponegoro-

Banyuurip-Pasarkembang, terkenal dengan rumah setan di Pasarkembang, dan gedung di 

Jalan Tunjungan di belakang Toko Mattalitti (sekarang digunakan sebagai Kantor Agraria 

Surabaya). Kedua gedung tadi entah bagaimana asal-usulnya, terletak di tengah-tengah 

makam Cina (Kebangsren dan Embong Malang dulu merupakan kuburan-kuburan Cina).  

Tentu saja keduanya punya riwayat yang menyeramkan tersendiri sehingga akhirnya 



mendapat julukan “Rumah Setan”. Tetapi di zaman Jepang yang terkenal sebagai Rumah 

Setan adalah Gedung Kenpeitai ini. Di situ bangsa pribumi masuk tidak akan keluar 

dalam keadaan sehat seperti bermula ketika masuk. Tentu sudah dipermak. 

Memperebutkan gedung itu kalau tidak salah terjadi pada tanggal 1 Oktober 1945. 

Dan setelah itu lenyaplah kekuasaan Balatentara Dai Nippon di Surabaya. Dan berakhir 

pula kisah Surabaya zaman Jepang ini. 

* 

UNTUK MENGAKHIRI KISAH INI, saya ingin menyebut beberapa kenalan 

saya yang hidup sezaman denganku. Memang agak aneh bahwa dari sekian banyak 

kawan-kawan sepermainan di Surabaya zaman Jepang dulu, tidak banyak saya temui 

sesudah Surabaya kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Padahal selama itu saya juga 

tetap berada di Surabaya, bertempat tinggal Surabaya bagian timur yang dulu-dulunya 

(zaman Jepang) juga daerah kehidupan saya. 

Sedangkan keluargaku saja banyak yang tidak bertempat tinggal di Surabaya lagi 

setelah Republik Indonesia kembali di Surabaya. Mas Suharto Suryohartono, yang 

menjadi induk semangku pada zaman Jepang, ~ pada akhir zaman Jepang sudah saya 

ceritakan dipindah jadi Guntjo di Krian ~ terakhir keluarganya (Nyonya Suharto serta 

putra-putrinya) saya temui tahun 1970-an bertempat tinggal di Embong Menur 7 

Magelang. Keluarga di Gersikan gang 2 nomer 23 (rumahnya Bulik Wibisono, adiknya 

bapak), sekarang tinggal Mas Indro, putra Bulik yang menempati rumah itu. Kakak saya, 

R.M.Soewondo yang dulu bekerja di Marine Tanjungperak dan bertempat tinggal ikut 

Bulik di Gersikan 2 nomer 23, akhirnya jadi menanatu Bulik Wibisono. Sekarang kakak 

bertempat tinggal di Hegarmanah Wetan 40 Bandung 40141. Usianya 10 tahun lebih tua 

daripada saya. 

Dulu, ketika saya di kelas 5 SR.Canalaan, ada dua orang bernama Suparto. Saya 

Suparto A, teman yang lain Suparto B. Suparto B ini waktu saya jadi pegawai Kantor 

Telegrap tahun 1952-1960, bekerja di situ juga. Namanya ditambah dengan Bambang di 

depannya, jadi Bambang Suparto. 

Banyak kawan-kawan yang menjadi penduduk aseli (punya tanah) di Jagiran gang 

1, gangnya tepat di belakang tegak lurus Stadion Tambaksari, membujur dari barat ke 

timur. Sampai tahun 1980-an beberapa orang masih bertempat tinggal di sana. Antara lain 



Ismail, rumahnya dulu paling besar dan halaman depannya paling luas, ada pohonnya 

kawis di sana, di sebelah sisi utara jalan. Nursalam dan Nursalim, dua orang bersaudara, 

rumahnya di sisi selatan jalan. Di dekatnya ada Suwarto dan adiknya Suwarno, tapi 

Suwarno di kelas 4, adik kelas kami. Suwarto pernah ketemu saya tahun 1958, dia 

bekerja di Semen Gresik yang baru dibuka tahun itu. Sebelah kirinya lagi dari rumah 

Suwarto, mendekat ke Lapangan Tambaksari, ada Munadi, rumahnya beratap rumbia, di 

sekelilingnya dikerumuni rumpun bambu yang lebat. Ada lagi seorang bernama 

Dulmanan, rumahnya juga di gang itu, pernah ketemu dengan saya waktu memasukkan 

anaknya di SMAN I tahun 1981, saya juga memasukkan anak saya di sana. Saya tanya 

rumahnya waktu itu di daerah Jalan Prapanca, Kembangkuning. Jalan Prapanca sudah 

sejak zaman Belanda merupakan daerah elite. Jadi Dulmanan ini terangkat dari waktu 

zaman Jepang rumahnya di Jagiran Gang 1 daerah kampung tradisional, tahun 1981 

bertempattinggal di daerah elite. 

Sejauh ini nama Tokiyori tidak pernah saya dengar lagi, baik dipakai untuk nama 

orang lain, maupun sebagai nama untuk orang yang sama, yaitu temanku waktu sekolah 

di SR Moendoeweg zaman Jepang yang suka membawa gunting untuk mengguntingi 

rambut teman-teman yang tidak mau menggunduli kepalanya. 

Tahun 1950-an, ketika saya bertempattinggal bersama Ibu dan kakak di Gersikan 

II/23 (menunggui rumah Bulik yang sekeluarga mengungsi di Madiun, belum sempat 

pulang ke Surabaya), Prayitno, teman saya yang pada zaman Jepang rumahnya di 

Jojoran, saya dapati bertempattinggal di Jalan Gersikan (di sudut Jalan Gresikan dan 

Gresikan gang 4). Ketika saya sapa, dia kelihatan malu-malu, kelihatannya tidak 

mengenal saya lagi. Atau karena rumahnya besar, tidak mau mengenali saya? 

R.M.Wiratmoko, yang tahun 1983 menjadi Kakanwil Ditjen Bea Cukai Wilayah 7 

Jawa Timur, adalah putera dari Bapak Mangunwiradi, Wijkhoofd Genteng van 

Deventerlaan, pada zaman Jepang rumahnya di Genteng Bandar Lor I nomer 25 

Surabaya. Adik R.M.Wiratmoko, yang namanya Wirastuti zaman Jepang bersekolah di 

SR.Simpang. Yang namanya Wirasmani bersekolah di Mohan Gakko Canalaan 

(sekolahku), kelas tiga. Teman sekelas Jeng Wirasmani di SR.Canalaan waktu itu ada 

yang bernama Budiwarni, rumahnya di Plampitan. Budiwarni ini kemudian hari (1975-

an) saya tahu jadi guru bahasa Inggris di SMAN V Surabaya. Mbak Sirikit Syah, SMA-



nya juga di SMAN 5, tentunya juga diajar oleh Bu (Poentje) Budiwarni, senior 

almamaternya dari Mohan Gakko sekolah rakyatnya. Kekelanjutan belajarnya Mbak 

Sirikit Syah mengambil jurusan bahasa Inggris di IKIP Negeri Surabaya mungkin 

pengaruh dari pembelajaran yang diberikan oleh senior almamaternya tadi. Itu 

barangkali, saya belum tanya. Dengan Mbak Sirikit Syah, sampai sekarang (2009) karena 

kami sama-sama gemar menulis, juga disebut sastrawan maupun wartawan, sering 

bertemu dan berbincang, dan rumah kami juga berdekatan, sama-sama Perumahan 

Rungkut YKP. Pada hari-hari tua saya, kalau bertemu dengan Mbak Sirikit di tempat-

tempat acara di kota, seringkali saya pulang nunut mobilnya, disetiri Mbak Sirikit sendiri. 

Waktu saya digigit kera, ada seorang teman yang mau meminjamkan sepedanya 

untuk membawaku ke DKK. Tetapi karena sepeda itu tidak ada gandolannya, terpaksa 

saya tolak, dan yang mengantarkan saya anak bernama Bakir, anak yang paling bongsor 

di antara teman sekelasku. Anak yang menawarkan sepedanya itu bernama Nirwono, 

saya pernah bermain di rumahnya di Sidotopo ujung utara jalan raya. Pada tahun 1960-

an, kalau tidak salah ia memiliki toko Marputro di Jalan Biliton Surabaya. 

Itulah beberapa teman yang mungkin jadi saksi hidup, yang mengalami juga 

kehidupan Surabaya zaman Jepang 1942-1945. 

Akhirnya saya punya hafalan Nippon-go sedikit di benak saya, mudah-mudahan 

betul dan cocok untuk menutup kisah ini: Gomenasai! O-kamai shimasen deshita. Sore 

kara, kamawa-nai de kudasai! Sayonara! Kira-kira tidak jauh artinya dari: Sarinten 

kejedhug jendhela, namung semanten atur kula. Yen enten sing kirang patut diapura. 

Dirgahayu Kota Surabaya, 31 Mei 1293 – 2009. 
 

 


