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KEMBANG JEPUN-
Surabaya memang bukan 
Solo atau Jogjakarta. Tapi, 
menemukan batik (baik 
yang masih bentuk kain 
maupun busana) di Kota 
Pahlawan, bukan persoa-
lan kulit. Justru sangat 
gampang. Ada banyak pu-
sat penjualan batik. Salah 
satunya di Jembatan Me-
rah Plaza (JMP). 

JMP adalah salah satu 
pusat perbelanjaan terbe-
sar di Surabaya. Lokasi-
nya di Jalan Taman Jay-
engrono. Di mana itu? Ti-
dak usah bingung. Tepat-
nya di kawasan pusat per-
dagangan Surabaya Uta-
ra. Dekat dengan Pelabu-
han Tanjung Perak (jika 

Anda datang dari luar 
pulau dengan kapal), 
Jembatan Suramadu 
(jika Anda datang 
dari Pulau Madu-
ra), tol Surabaya-
Gresik (jika An-
da dari arah uta-
ra, seperti Gre-
sik, Tuban, Bo-
jonegoro, La-
mongan), tol Su-
rabaya-Sidoarjo 
(jika Anda dari 
Malang, Mojokerto, 
Madiun,  Bany-
uwangi, maupun Pono-
rogo). Pun jika Anda lan-
ding di Bandara Juanda, 
akses ke JMP bisa lewat 
tol. Perjalanannya tak 
sampai satu jam. 

Akses ke kawasan ini 
sangat mudah. Bisa di-
jangkau dengan kendara-

JMP Surga Pecinta Batik dan Kain
an pribadi, juga alat trans-
portasi umum.

Di JMP, batik murah, 
yang harganya Rp 50 ribu 
per lembar hingga yang ju-
taan rupiah, ada. Mulai 
batik cap, printing, hingga 
tulis, bisa diperoleh de-
ngan mudah. Mulai corak 
yang gampang ditemukan, 
seperti kawung, parang, 
hingga batik corak kuno 
semisal truntum, sid-
omukti, semen rante atau 
satrio manah, buanyaak 
stoknya. “JMP ini jujugan 
saya kalau cari batik. Apa-

lagi kalau belinya dalam 
jumlah banyak, misalnya 
untuk seragam manten 
atau kantor,” kata Wanty, 
warga Medayu Utara.

Menurut perempuan berhi-
jab itu, JMP itu seperti ‘muse-
um’ batik yang ada di Sura-
baya. Karena hampir semua 
batik dari berbagai belahan 
Indonesia, ada di dalamnya. 
“Tapi, tetap saja batik dari 
pulau Jawa yang paling 
mendominasi. Seperti batik 
Pekalongan, Madura, Solo, 
Jogja, Bali, hingga batik Su-
rabaya,” ujarnya. (ism/opi)
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LEGENDA: Salah satu pusat perbelanjaan tertua di kota lama 
Surabaya adalah Jembatan Merah Plaza (JMP). Pusat perbelanjaan 
ini dikenal sebagai pusat batik dan kain (inset).


