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PARTISIPASI PENGEMBANG: Jalan masuk perumahan Citra Garden, di kawasan Entalsewu. Buduran.  Jalan ini dibangun oleh PT
Cahaya Abaditama, pengembang Citra Garden, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi pengembang dalam mewujudkan
pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Sidoarjo.

KOTA- Untuk memberikan
layanan kepada masyarakat di bi-
dang infrastuktur yang mendukung
investasi perumahan. Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga terus
berusaha melakukan perbaikan
infrastruktur jalan.

Kondisi jalan yang baik dirasa
akan mendukung para pengguna
jalan tak terkecuali warga peru-
mahan. Sebagai kabupaten pe-
nyangga kota Surabaya, wajar jika
banyak warga yang memilih tinggal
di Sidoarjo. Lantaran harga peru-
mahanya bervariasi dan lebih ter-
jangkau dibandingkan dengan
perumahan di Surabaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) Bina Marga Sigit Setyawan
mengatakan di Kabupaten Sidoarjo
pada dasarnya banyak kawasan
industri dan kawasan
perumahan yang te-
rus berkembang.
Untuk itu peme-
nuhan kebutu-
han infra-
struktur juga
harus diimba-
ngi. Sebab de-
ngan berkem-
bangnya kawa-
san peruma-
han dan indus-
tri maka akan
banyak kenda-
raan yang melintas
di jalan. Baik itu
kendaraan kecil mau-
pun kendaraan besar.

“Kalau perkembangan perumahan
maka akan banyak kendaraan
ukuran kecil. Sedangkan perkem-
bangan industri kendaraannya
tidak banyak tapi tonasenya yang
besar-besar, kondisi ini kedepan
yang menjadi tantangan kita,” ujar
Sigit Setyawan kepada Radar
Sidoarjo, kemarin.

Kedua dampak itu perlu menda-
patkan solusi, seperti saat banyak
kendaraan bagaimana jalanan tidak
padat merambat. Begitu juga
dengan kendaraan besar, kondisi
jalan bisa kuat menahan tonase
kendaraan berat.

“Kita harapkan ada sharing dana
dengan pihak investor untuk me-
nyediakan jalan yang memadai.
Seperti bisa menghibahkan lahan-
nya untuk jalan,” terangnya.

Solusi adanya sharing ini, lanjut
dia, karena jika pemba-

ngunan infrastruktur jalan
hanya dibebankan ke-

pada pemerintah, ma-
ka konsekuensinya
memerlukan waktu
dan tidak bisa serta
merta. Sebab pe-
nanganan jalan yang
dilakukan mencakup
seluruh jalan kabu-
paten. Alokasi ang-

garan belanja lang-
sung untuk pemba-

ngunan fisik sekitar
Rp 87 miliar juga tidak

bisa ditujukan untuk
satu titik saja tapi harus

merata.

“Untuk itu perlu andil dari ka-
langan dunia industri dan peru-
mahan. Saat ini sebenarnya sudah
ada perumahan yang mau menghi-
bahkan lahannya untuk akses jalan
seperti Perum Citra Garden yaitu
akses jalan lingkar barat,” terang-
nya.

Tercatat saat ini dari belanja
langsung sekitar Rp 87 miliar untuk
perbaikan, pemeliharaan jalan, sa-
luran dan jembatan di seluruh wi-
layah Sidoarjo sudah 90 persen  pro-
ses lelangnya selesai. Dana itu di-
lakukan untuk perbaikan beberapa
titik jalan seperti jalan dikawasan
Betro, Sedati Gede, Darmasi, Buci-
tangan, Pulungan, Sruni, Masangan
Wetan, dll.

“Kita juga berharap pengembang
saat membuat akses jalan idak
hanya di perumahannya saja tapi
juga bisa menuju ke akses jalan
besar,” pungkasnya.

Sementara itu dukungan untuk
insfratuktur perumahan selain dari
dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) juga datang
dari Dana Alokasi Khusus Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nasional
(APBN). Waluyani Ratna D, Kasie
Permukiman dan Perumahan Dinas
PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Sidoarjo mengatakan dukungan
infrastruktur perumahan itu berupa
prasarana sarana umum (PSU).

“PSU diberikan untuk perumahan
yang sudah ditinggalkan pengem-
bangnya. Termasuk para pengem-
bang yang menyediakan rumah mu-
rah bagi masyarakat,” ujar
Waluyani.

PSU itu bisa berupa jalan ling-
kungan, perbaikan saluran, fasilitas
umum, pembangunan PJU (pene-
rangan jalan umum), pengadaan air
bersih, hingga pembuatan WC
komunal dan tempat persampahan
terpadu.

“PSU juga bisa diberikan untuk
perumahan yang sudah ditinggal-
kan oleh pengembangnya,” te-
rangnya.

Tercatat pada tahun anggaran
2011 lalu PSU diberikan kepada pe-
rumahan TAS 4 di Desa Jambangan
Kecamatan Candi, Perum Graha
Kota di Desa Suko kecamatan Sido-
arjo, Green Puspa Asri di Desa Ka-
lipecabean Kecamatan Candi, Puri
Indah Desa suko Kecamatan Sido-
arjo, Perum Pesona Sentosa Resi-
dence di Desa Modong Kecamatan
Tulangan, Perum Mutiara Citra Ap-
sari di Desa Simogirang, Kecamatan
Prambon, The Graha di Desa Tropo-
do Kecamatan Krian dan di Perum
Prima Garden Estate di Desa Ke-
bonagung, Kecamatan Sukodono.
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