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Berpotensi, Lingkar Timur Bidik Kepentingan Bisnis
SIDOARJO–Selain kawasan barat

Sidoarjo yang banyak diserbu para pe-
ngembang, pembangunan perumahan
di lahan sekitar Lingkar Timur Sido-
arjo juga menjadi salah satu daya pikat
para pembeli perumahan. Namun, di-
bandingkan dengan kawasan barat, di
Lingkar Timur cenderung lebih banyak
digunakan sebagai bisnis komersil. Di-
antaranya untuk pembangunan gu-
dang-gudang maupun pabrik.

Ketua DPD (Real Estate Indonesia)
REI Sidoarjo Soesilo Effendi mengata-
kan, di Lingkar Timur akses jalannya
memang sudah mulus setelah ada pem-
bangunan. Di kawasan timur Sidoarjo
saat ini juga banyak perumahan yang
dibangun baik itu perumahan lama
maupun yang baru dibangun. “Potensi

pembangunan perumahan ada tapi
kecil,” jelasnya.

Para investor lebih memilih untuk
menjadikan kawasan Lingkar Timur
sebagai tempat bisnis serta pengem-
bangan pabriknya. Misalnya tempat
pergudangan serta tempat penyimpan-
an barang lainnya. Pasalnya, akses
jalan yang luas tanpa melewati akses
perkotaan menjadikan para investor le-
bih mudah menjadikan Lingkar Timur
sebagai tempat bisnis komersil.

Di sisi lain, bergesernya pembangu-
nan di wilayah barat Sidoarjo membuat
Lingkar Timur memang kebanyakan
hanya dijadikan lahan untuk bisnis
saja. Sehingga para pengembang peru-
mahan jarang untuk berinvestasi di
Lingkar Timur. Mereka hanya mengu-
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BANYAK PILIHAN: Meski banyak diincar investor untuk membangun gudang maupun pabrik, banyak perumahan kelas menengah ke atas seperti Heavenland (kanan), dan kelas menengah ke bawah seperti Mentari Bumi Sejahtera.

rusi perumahan yang sudah dibangun
dan cenderung untuk tidak memba-
ngun perumahan baru. “Namun ada pu-
la para pengembang yang masih men-
dirikan perumahan di Lingkar Timur,”
tandasnya.

Di Lingkar Timur, jelasnya, bagi ke-
banyakan orang masih dianggap seba-
gai kawasan yang dekat dengan sem-
buran lumpur. Sama-sama berada di
sisi timur jalan membuat para pembeli
dan pengembang was-was akan dam-
pak semburan lumpur. Padahal jarak-
nya masih sekitar 7 kilometer dari pu-
sat semburan lumpur.

Itulah salah satu alasan tersebut
yang membuat para pengembang tidak
su di beriventasi di Lingkar Timur.
Selain itu kawasan timur juga lebih
membutuhkan pengurukan yang ba-
nyak karena kondisi tanah yang turun.
Setiap pengurukan perumahan baru
biasanya sedalam sekitar 2,5 meter. Hal
itu yang banyak dikeluhkan oleh para
pengembang.

Sebaliknya ada pengembang yang
masih menganggap kawasan Lingkar
Timur aman tetap mengembangkan se-
jumlah pemukiman. Hal itu dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan para pen-
datang yang bekerja di kawasan Ling-
kar Timur.

“Prospeknya masih ada namun kecil,”
terangnya.

Sejauh ini, kawasan Lingkar Timur
memang banyak dilirik oleh para inves-
tor untuk pengembangan perusahaan.
Lahan-lahan kosong yang saat ini ma-
sih ada tetap menjadi target para in-
vestor khusus untuk pengembangan pe-
rusahaan. Sejumlah pelaku usaha juga
memanfaatkan Lingkar Timur sebagai
daerah promosi untuk memasarkan
produk-produknya. (vga/het)

Namun ada pula
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