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KEMBANG JEPUN–Su-
rabaya sebagai kota yang sa-
rat sejarah dan budaya dini-
lai mampu mengembangkan 
potensi pariwisatanya mela-
lui Urban Tourism atau wi-
sata kota. Mengingat Kota 
Pahlawan ini juga memiliki 
banyak potensi wisata kota 
yang cukup baik, salah satu-
nya di kawasan Surabaya 
Utara dengan adanya kota 
lama di sana. 

Di sana, dapat dilihat ber-
bagai budaya masa lampau 
yang masih terawat hingga 
sekarang. Tempat-tempat 
ini pun bisa dijadikan seba-
gai obyek wisata bagi para 
pelancong maupun masya-
rakat Surabaya yang nanti-
nya juga akan meningkat-
kan perekonomian kawa-
san tersebut. 

Ketua Umum Kadin Jatim 
Adik Dwi Putranto menutur-
kan, saat ini kawasan kota 
lama masih menjadi pusat 
perdagangan atau perekono-
mian sekaligus pusat pe-
merintahan. Hanya saja, ki-
ni diperlukan adanya pena-
taan bangunan, mengingat 
banyak situs otentik berseja-
rah di sana. ”Selama ini, ba-
nyak wisatawan ke Suraba ya 
hanya berhenti di Tugu Pah-
lawan, House of Sam poer na, 
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PERLU DIPOLES: Kawasan kota lama mempunyai potensi pengembangan ekonomi yang cukup besar, 
khususnya untuk urban tourism.

Jembatan Suramadu atau 
makan nasi bebek di Madura. 
Untuk belanja suovenir pun 
mereka memilih ke Mirota, 
setelah itu kembali ke daerah 
asalnya,” terangnya. 

Padahal, jika kota lama te-
lah disulap menjadi destinasi 
wisata yang mampu menda-
tangkan banyak pengunjung, 
maka bukan tidak mungkin 
perekonomian di sana juga bi-
sa hidup dan tumbuh. 

Seperti kawasan Kembang 
Jepun misalnya. Adik me-
nyampaikan, kawasan terse-
but mestinya bisa kembali 
digerakkan kembali sebagai 
kawasan wisata kuliner 
khas Surabaya. Khususnya 
di waktu sore hingga malam 
hari. ”Kalau itu dikembang-
kan khususnya untuk kuli-
ner, tentunya yang nanti jadi 
prioritas utamanya adalah 
untuk warga sekitar agar bi-
sa menggerakkan perekono-
miannya,” katanya. 

Mereka bisa berjualan ma-
kanan khas Surabaya, oleh-
oleh kekinian Surabaya, ha-
sil karya seni dan juga 
penampilan-penampilan ke-
senian dan kebudayaan saat 
ada wisatawan. ”Dengan be-
gitu warga di sana akan 
mempunya sense of belong-
ing atau rasa memiliki kota 

lama itu. Jika mereka yang 
berdaya, maka kota lama 
akan terus jaya,” imbuhnya. 

Adik mencatatkan, kun-
jungan wisatawan ke Su-
rabaya sepanjang tahun 
2019 berkisar 27,6 juta, 
termasuk wisatawan man-
canegara 1,7 juta. 

Sementara, Pengamat 
Eko nomi Wisnu Wibowo 
mengatakan, untuk mengge-
rakkan perekonomian kota 
lama Surabaya diperlukan 
adanya kerja sama dari ber-
bagai pihak terkait. Mulai 
dari masyarakat, pemerin-
tah hingga swasta. “Ini me-
mang tidak bisa dikerjakan 
hanya dalam waktu 1-2 ta-
hun. Saya yakin pemerintah 
juga telah mengusahakan un-
tuk menghidupkan pariwisa-
ta di sana. Tetapi harus didu-
kung oleh masyarakat juga. 
Karena mereka tinggal di ka-
wasan tersebut,” katanya. 

Menurut Wisnu, jika po-
tensi urban tourism ini bisa 
dikembangkan dengan baik, 
maka tarikan terhadap per-
ekonomian juga besar. Mi-
salnya terkait pengem ba-
ngan sektor pariwisata, ho-
tel dan akomodasi, terma-
suk restoran juga pengem-
bangan ekonomi masyara-
kat di sana. (cin/nur)


