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PANGGUNG - Di sisi 
utara Jembatan Merah, ter
da pat tanah lapang yang 
lumayan luas. Kuat du gaan, 
dulunya tanah itu ada lah pe
la buhan kecil ber nama Wil
lemskade. 

Mungkin sudah lama se
kali berhenti. Namun, ak ti vi
tas tetap ramai di sana. Ter
le bih kalau pagi dan sore 
hari. Para pe da gang ikan, 
tidak hanya dari Surabaya, 
tetapi ber bagai kota di Jawa 
Timur berdatangan mencoba 
peruntungannya.

Aktivitas tersebut de ngan 
adanya Pasar Pabean Can ti
kan, yang oleh Ketua S ura

baya Haritage Freddy Is tan to 
diperkirakan be r usia se abad. 
Tepatnya ber diri se jak 1918. 
Pasar ini terkenal sebagai 
pasar ikan terbesar. Bahkan, 
te lah menjadi ju ju kan bagi 
pembeli ikan di luar dae rah. 
Selain masih segar, ikan di 
pasar tersebut me mi liki daya 
saing dalam hal harga.

Habibi, salah satu pe
nyup lai ikan di pasar Pa
bean me ngaku, dirinya da
tang lang sung dari Gre sik 
untuk me nyup lai ikan ke 
Pasar Pa bean. “Ya sejak du
lu sudah me ngirim ikan ke 
sini (Pasar Pabean). Nan ti 
kalau tidak habis baru di la
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SILAHKAN BELI: Pasar Ikan Pabean termasuk yang terbesar di 
Jawa Timur. Segala jenis ikan segar bisa didapatkan di pasar yang 
terletak di kota lama Surabaya itu. 

Dulu Pelabuhan Kecil, Sekarang Pasar Ikan Besar

rikan ( dijual, Red) ke tempat 
lain,” ujar Habibi saat di te
mui sem bari me nunggu 
ikanikan nya laku.

Hampir setiap dua hari 
se kali dirinya datang ke Pa
sar Pa bean untuk me ngirim 
ikan hasil tang ka pannya. 

Ikan hasil tang ka pan nya se
luruhnya masuk ke dalam 
pasar.

Jika suasana di Pasar Pa
 bean hampir seluruhnya 
ikan segar, situasi berbeda 

terlihat di bekas Pe la bu han 
Wil l emskade. Di tem pat 
ter se but berjejer pen jual 
ikan pindang atau ikan 
yang telah diolah. Pe da
gang ham pir memenuhi 

tanah lapang yang da hu
lunya digunakan sebagai 
bong kar muat kapal kecil 
mem bawa komoditi per da
gangan pada masa Ko lo nial 
Belanda tersebut. (gin/opi)
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