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Menata Kota Lama untuk Menjaga Warisan Sejarah
KOTA Surabaya sudah berusia 726
tahun, sangat tua dibandingkan Jakarta sebagai ibukota Negara yang
akan menginjak usia 492 tahun pada
22 Juni mendatang. Sebagai kota
yang sangat tua, perjalanan sejarah
yang sangat panjang terbagi banyak
periode, masing-masing periode mempunyai jejak sejarahnya salah satunya dengan meninggalkan jejak
bangunan sejarah kota lama di kawasan Surabaya Utara.
Dengan adanya jejak sejarah peninggalan di Kota Surabaya, Peme
rintah Kota Surabaya saat ini sedang
gencar-gencarnya untuk melakukan
penataan dan revitalisasi bangunan
kawasan kota tua.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwista, Antiek Sugiharti bahwa
wisatawan yang datang ke Surabaya kebanyakan mengunjungi wisata heritage dan
sejarah. Diawali

dengan pendataan di masyarakat dan
melakukan pengecatan bangunan kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan yang terintegrasi dengan penataan
mulai lalu lintas, jalan, pedestrian hingga adanya konsep jalan yang tidak menggunakan aspal namun menggunakan
batu kali di beberapa ruas jalan.
“Kita melakukan pendataan yang
bangunanan bernilai sejarah dan memenuhi persayaratan menjadi cagar
budaya, contohnya rumah abuhan
yang kemarin kita juga bertemu
dengan keluarga dari pemiliknya, kami
kemarin mencoba untuk melakukan
identifikasi dan mendata barang-barang yang boleh di ekspose mana yang
tidak, kalau ini mau dijadikan museum
alurnya, ceritanya masing-masing ruangan. Mana yang bisa kami (pemerintah kota) support untuk nantinya juga
bisa dijadikan museum yang bisa
dikunjungi oleh wisatawan,” katanya
kepada Radar Surabaya.
Nantinya Dinas Pariwisata dan Budaya Surabaya juga merencanakan
dengan menghidupkan bangunan cagar
budaya dengan nuansa seni dan kebudayan. “Kalau misal ada tahun baru
China nanti bisa kita kembangkan
dengan seni dan budayanya, kami
akan support sehingga ada nuansa heritage di
kawasan bangunan kota tua
tersebut. ini
masih dalam
proses diskusi
dan koordina
si,”ungkapnya.
Untuk me

nunjang adanya wisata kota tua menurutnya akan diperpanjang wisata sungai dengan menggunakan perahu dengan
rute dari Taman Prestasi, Gedung Siola
hingga Jembatan Merah. “kita sedang
progress untuk pengadaan perahu,
nantinya ini bisa menjadi paket destinasi
yang menarik yang juga bisa tersambung juga dengan wilayah bangunan
kota, mudah-mudahan bisa terealisasi
tahun ini,” terangnya.
Antiek menambahkan bahwa meng
hidupkan kawasan kota tua bisa dilakukan dengan adanya event-event kota setiap minggunya seperti car free day yang
setiap minggu diadakan di Jalan Raya
Darmo, juga bisa dilakukan di kawasan
bangunan kota tua, seperti Jalan Karet
sampai Kembang Jepun tersebut sehingga masyarakat atau wisatawan juga sambil berwisata menikmati car free day dan
wisata heritage “kalau
tahun ini selesai infrastrukturnya,
berarti kami akan
segera menggelar
event tersebut,” imbuhnya.
Selain menghi
dupkan wisata kota
tua, Dinas Ke
budayaan dan Pariwi-

sata Kota Surabaya juga menghidupkan
dan mengembangkan kebudayaan dan
kesenian Surabaya sehingga nantinya
bisa menjadi icon penunjang wisata di
Surabaya terutama dengan menata
kembali tempat untuk pusat kesenian.
Saat ini Pemkot Surabaya melakukan upaya-upaya penataaan kembali
Taman Hiburan Rakyat (THR) dan
juga dengan penggiat seni, seperti
wayang, ludruk, tari sehingga nantinya mereka bisa berkesenian dengan
menciptakan karya yang iconic bagi
kota Surabaya. (rmt/rak)

BERWARNA: Suasana kota tua di sepanjang Jalan Panggung, setelah direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya dengan cat rumah yang berwarna-warni.

Merawat Kota Tua
agar Dinikmati Publik
KEMBANG JEPUN–Pengamat
sejarah kota Surabaya, Purnawan Basundoro menyambut baik upaya Pemkot Surabaya untuk menata kota tua
dengan merawat bangunannya. Dia
menjelaskan bahwa upaya pemkot dalam merawat bangunan kota tua sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun
1996 ketika itu 80 bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, kemudian berlajut sampai
dengan 273 bangunan yang menjadi
cagar budaya kota tua. “Bukan hanya
direnovasi dan dicat namun yang paling penting konteks merawatnya adalah memanfaatkannya, dalam rangka
mengenal peninggalan dan bukti-bukti peninggalan kota Surabaya selain di
rawat juga ditawarkan kepada publik
untuk dinikmati,” terang Purnawan.
Purnawan menambahkan jika
perlu diprogramkan pariwisata di
kawasan kota tua, kalau itu masuk
dalam program wisata otomatis
ada perawatan terus menerus sehingga membuat orang tertarik untuk berkunjung dan menjadi bukti
bahwa Surabaya ini menjadi kota
yang lama, kota yang tua dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia.
“Kegiatan-kegiatan yang bersifat
masal di titik di kawasan kota tua
perlu dilakukan, selama ini kegiatannya belum maksimal dilakukan di
kawasan bangunan kota misalnya di
Jalan Panggung, mungkin bisa digelar festival jajanan khas di kawasan
itu,” harapnya.
Selain itu perlu juga keterlibatan
masyarakat juga untuk menjaga dan
merawat bangunan cagar budaya sehingga ada sinergi antara masyarakat,
pemilik bangunan dan Pemkot Surabaya. “Bangunan-bangunan kota lama
kebanyakan dibuat untuk berdagang
mereka masyarakat (pemilik bangunan) hanya fokus dalam berdagang
namun membiarkan bangunan ini
menjadi tidak terawat padahal itu nilai sejarahnya tinggi dan sangat luar
biasa,” pungkasnya. (rmt/rak)
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