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KEMBANG JEPUN–
Pemerintah Kota Surabaya 
ingin menjadikan Surabaya 
Utara sebagai kawasan wi
sata kota lama. Namun, 
upa  ya untuk mewujudkan 
hal tersebut rupanya tidak 
se mu dah seperti yang diba
yang kan. Sejarawan Uni ver
sitas Airlangga Pur na wan 
Basundoro me nga ta kan, 
ma sih sangat sulit men 
jadikan kawasan kota la ma 
menjadi salah satu des tinasi 
wisata sejarah di Su ra baya. 
Masih banyak pe na taan 
yang harus di lakukan. 

“Saya sangat mendukung 
upaya Pemkot Surabaya 
untuk menjadikan kawasan 
kota lama menjadi destinasi 
wisata. Namun, yang harus 
diperhatikan adalah ka wa
san kota lama tersebut ada
lah kawasan yang aktif dan 
di manfaatkan banyak orang, 
khususnya per da ga ngan. 
Hal ini berbeda de ngan Se
marang dan Jakarta yang 
memang kawasannya tidak 
aktif,” ujarnya.

Menurut dia, me ngem
bangkan wisata kota lama 
me mang harus melibatkan 
ba nyak unsur. Mulai pe me
rintah hingga akademisi. 
“Kita lihat sendiri memang di 
 ka wasan Surabaya masih 
ba  nyak gedung maupun ba
ngu nan kuno yang bisa di ja
dikan salah satu des ti nasi 
wisata. Hanya saja, kawasan 
ini masih banyak pedagang 
kaki lima (PKL) yang ber
dagang di trotoar,” katanya.

Ia menilai upaya Pemkot 
Surabaya untuk me wu jud
kan kawasan tersebut men
jadi wisata kota lama sangat 

Kembangkan 
Wisata Heritage 

dengan Menata PKL

ba gus. Contohnya dengan 
me re vitalisasi trotoar dan 
diberi hiasan lampu hingga 
mengecat warnawarni ba
ngu nan tua di jalan pangg
ung. “Tapi kita lihat masih 
banyak yang lalu lalang. Ini 
yang saya sebut harus me li
batkan banyak unsur. Mas
yarakat atau PKL juga ha
rus mau direlokasi pada 
satu titik jika memang di te
tapkan sebagai kawasan 
kota lama,” jelasnya.

Selain itu, Purnawan me
li hat di kawasan Jalan Ka
ret menjadi lokasi naik tu
run nya barang. Sehingga 
tak hanya membuat terlihat 
kurang bagus tapi juga 
macet. Purnawan menga ta
kan, seharusnya pemkot 
me   la kukan komunikasi 
dengan pemilik usaha di ka
wa san tersebut. “Misalnya, 
pindah atau diberlakukan 
jam untuk loading barang. 
Selain itu, memberikan 
petu gas agar para wisa ta
wan yang melintasi jalan 
ter sebut memiliki rasa 
aman. Artinya ramah de
ngan pejalan kaki,” katanya. 

Pustawan Unversitas Ci

putra Chrisyandi Tri Kar
tika mengatakan, jika me
mang digunakan sebagai 
wi sata bagi pejalan kaki, 
bisa diberi petugas khu sus
nya di sekitar Jalan Karet. 
“Sehingga pengunjung yang 
ingin fotofoto ini memiliki 
rasa aman,” tuturnya. 

Chris menilai upaya pem
kot untuk merevitalisasi ko
ta lama Surabaya ini sudah 
sa ngat bagus. Hanya saja, 
menurutnya, masih banyak 
penataan yang harus di ting
kat kan seperti kawasan 
yang masih terlihat kumuh 
dan tidak bersih. “Ini bisa 
dengan memfasilitasi area 
untuk direlokasi,” katanya. 

Ia menyebut tidak ada 
yang salah dengan revi ta li
sasi di kawasan Jalan Pang
gung yang berdekatan de
ngan Pasar Pabean. Me nu
rut dia, hanya perlu sedikit 
penataan agar terlihat tidak 
ku muh. “Jadi, malah lebih 
bagus jika pasarnya juga di
tonjolkan. Di situ kan leng  
kap ada pasar basah ada 
pa sar kering. Sehingga pe
ngun jung bisa juga ber be
lan ja,” jelasnya. (mus/rud)
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