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KOTA-Kabupaten Sidoarjo
terus menjadi incaran para pe-
bisnis perumahan alias pengem-
bang. Agar ke depan pembangu-
nan perumahan tetap teratur
dan terkendali, pihak pemerin-
tah kabupaten (pemkab) mela-
kukan pengaturan pembanguan
sesuai dengan RTRW (Rencana
Tata Ruang Wilayah).

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappe-
da) Sidoarjo,  Sulaksono menga-
takan, Sidoarjo untuk proyeksi
ke depan akan dibagi ke dalam
beberapa kawasan. Seperti ka-
wasan agropolitan pertanian,
kawasan industri estate, ka-
wasan industri kecil menengah,
kawasan bandara (bandar uda-
ra), kawasan gemopolis, hingga
kawasan agropolitan perikanan.
(pembagian kawasan, lihat peta)

Dari pembagian wilayah itu,
perumahan diperbolehkan diba-
ngun di kawasan yang memang
diperuntukkan untuk permukin-
an dan perumahan. Agar pem-
bangunan perumahan selaras de-
ngan proyeksi RTRW, maka ka-
wasan hijau yang punya potensi
pertanian dan perikanan akan
tetap dijaga. “Sekarang ini ke-
butuhan perumahan terkadang
lebih banyak untuk keperluan
investasi,” tegas Sulaksono.

Data Bappeda Sidoarjo menye-
butkan, pada 2009 tercatat lua-
san lahan perumahan mencapai
19.038 hektar dengan jumlah
investor perumahan sebanyak
377 perumahan, dan jumlah
lokasi perumahan 433 kawasan.

Untuk mengontrol jika pengem-
bang sudah membangun pe-
rumahan di lahan yang diperun-
tukkan bagi perumahan, sebelum
mengajukan perijinan, biasanya
pihak pengembang akan berkoor-
dinasi dengan Bappeda. Pihak
Bappeda juga turut memberikan
afis atau catatan rekomendasi
terhadap master plan perumahan
yang dibuat. “Supaya semuanya

Pembangunan Perumahan Harus Sesuai RTRW

dapat dikontrol dan
pembangunan (perumahan) pada
rel yang seharusnya,” lanjut
mantan kepala DPU Cipta karya
dan Tata Ruang itu.

Lebih lanjut Sulaksono men-
jelaskan, diadakannya koor-
dinasi bertujuan agar apa yang
hendak dibangun oleh investor
perumahan, bisa sejalan dengan
RTRW Kabupaten Sidoarjo.
Termasuk juga sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
lima tahunan, maupun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang punya
masa berlaku 25 tahun.

Ketua Komisi C DPRD Sidoar-
jo, Nur Ahmad Syaifuddin juga
berharap agar para pengembang
perumahan saat membangun
turut memikirkan fasilitas umum
(fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Terlebih dalam aturannya, setiap
pengembang diwajibkan menyi-
sihkan lahannya untuk keperluan
fasum fasos tersebut.

“Fasum fasos ini juga akan
menjadi nilai lebih bagi pe-

ngembang. Karena saat ini
pembeli perumahan juga tidak
hanya melulu membeli rumah,
tapi juga melihat fasum fa-
sosnya yang ada di perumahan,”
ujar Nur Ahmad Syaifuddin.

Sulaksono menambahkan,
pertanian di Sidoarjo saat ini
tinggal sekitar 23 ribu hektar.
Dari lahan seluas itu, sekitar
10 ribu hektar sudah dikuasai
investor. Sehingga lahan per-
tanian yang murni milik petani
hanya tersisa sekitar 13 ribu
hektar saja.

Namun, pihaknya akan mem-
pertahankan kawasan perta-
nian agar sesuai RTRW. Dalam
program kerjanya, Bappeda
akan terus mengoptimalkan
program sanitasi. Perencanaan
sanitasi itu menggaet bantuan
dari Indonesia Urban Water Sa-
nitation and Hygiene (IU-
WASH) dan Badan Pembangu-
nan Nasional (Bapennas). Pro-
gram sanitasi itu juga untuk
mewujudkan Kota Udang agar

semakin bersih dan hijau. Se-
lain sanitasi, juga direncanakan

pembangunan drainase dan
penuntasan masalah persam-

pahan di Sidoarjo.
“Program ini menjadi satu

renstra (rencana strategis) yang
akan kita optimalkan,” ungkap
Sulaksono yang pernah men-
jabat Kepala DPU Bina Marga
Sidoarjo.  (rud/opi)

Sekarang ini kebu-

tuhan perumahan

terkadang lebih banyak untuk
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SELARAS. Pembangunan perumahan tetap harus bersinergi dengan RTRW. Kawasan Tlocor, Jabon, salah satu
kawasan yang bakal dikembangkan menjadi kawasan agropolitan perikanan.


