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Siang Meriah, Malam Romantis
kan daerah aktif, sehingga masih
terkesan kurang rapi,” katanya.
Menurutnya jika memang dija
dikan destinasi wisata, juga harus
ada penataan pasar. Artinya bukan

lantas merelokasi pasar tersebut.
“Kita kembalikan memori-memori
masa lalu kalau di kawasan tersebut
merupakan pusat perdagangan.
Pasar-pasar ditata yang rapi dan

kalau perlu arus kendaraan yang
melintas kawasan itu, mulai diku
rangi dan bisa juga kalau malam di
tutup untuk kendaraan,” pung
kasnya. (mus/opi)
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KONTRAS: Rumah-rumah di Jalan Panggung hamper semuanya dicat dengan warna-warna ngejreng.
Tapi, masih terselip beberapa rumah yang tetap dibiarkan dengan warn aslinya.

Jalan Panggung
Dulunya Kawasan
Kampung Melayu
PANGGUNG - Pemerin
tah Kota (Pemkot) Suraba
ya terus berupaya mere
vitalisasi kawasan wisata
kota tua di Surabaya Uta
ra. Salah satunya di Jalan
Panggung, yakni dengan
melak ukan pen gecatan,
pemasangan lampu hias
klasik dan pemavingan.
Revitalisasi ini bertujuan
untuk menarik wisatawan
berkunjung ke kawasan
wisata kota tua tersebut.
Tak heran jika pada ma
lam hari kawasan ini ke

KANGEN:
Kalau malam,
Jalan
Panggung
menyajikan
pemandangan
yang romantis.
Lampu-lampu
klasik menyala
indah.

rap digunakan wisatawan,
khususnya anak mud a,
untuk berfoto maupun nge
vlog. “Bagus sih kalau buat
foto, tapi sayangnya masih
banyak kendaraan yang
lalu lalang,” ujar warga
Krembangan, Nurul Au
liyah yang dijumpai Radar
Surabaya, Jumat malam
(21/2), sedang ngevlog di
Jalan Panggung.
Sementara itu pemerhati
sejarah Kota Surabaya
Yousri Raja Agam menga
takan, Jalan Panggung itu
dulunya adalah Kampung
Melayu yang banyak dihuni
oleh masyarakat Muara
Enim, Kalimantan hingga
Bugis. Tak heran jika ba

nyak bangunan rumahnya
berbentuk panggung, sehi
ngga disebut Jalan Pang
gung. “Kawasan ini kan
berada di tepi Kali Mas, jadi
dulunya merupakan pusat
perdagangan yang berasal
dari berbagai daerah. Nah
yang di Jalan Panggung ini
merupakan Kampung
Melayu,” jelasnya.
Ada Kampung Melayu
di jalan tersebut seiring
pemerintah Kolonial Be
landa yang menerapkan
pemisahan etnis, terma
suk di Surabaya. Oleh ka
rena itu, di Surabaya juga
ada Kampung Arab, Kam
pung Pecinan, dan Kam
pung Melayu.
Yousri mengaku setuju
dengan rencana Pemkot
Surabaya untuk membuat
kawasan tersebut sebagai
kawasan wisata. Hanya
saja menurutnya harus
ada sinkronisasi antara
Organisasi Perangkat Dae
rah (OPD) untuk mereali
sasikannya. “Kalau saya
lihat revitalisasi tersebut
memang sudah bag us.
Hanya saja karena ka
wasan tersebut merupa
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