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Dinas PUPR: Infrastrukur Berkelanjutan
BANYAKNYA pendatang ba-

ru yang tinggal di Kabupaten
Sidoarjo harus diimbangi de-
ngan perkembangan infras-
truktur yang berkelanjutan. Di-
nas Pekerjaan Umum dan Pe-
nataan Ruang (PUPR) terus me-
wujudkan in-
f ras truktur
yang nyaman
bagi masya-
rakat Kota
Delta. Mulai
dari jalan, tat-
a ruang, hing-
ga pengairan.

Untuk bisa
tinggal nya-
man di Sido-
arjo, Dinas
PUPR me-
mastikan bah-
wa masyarakat memiliki tem-
pat tinggal yang legal. Sejak
2017, PUPR mulai menggalak-
kan penertiban tanah kavling
liar yang banyak tersebar di Si-
doarjo. Hingga saat ini sudah
ada 16 lokasi yang berhasil di-
identifikasi.

Kepala Dinas PUPR Sidoarjo
Sigit Setyawan mengatakan, pi-
haknya sudah meletakkan pa-
pan pengumuman di setiap ke-
camatan di Sidoarjo. Isinya im-
bauan kepada masyarakat
untuk lebih teliti dalam mem-
beli rumah. “Periksa dulu apa-
kah ada IMB dan sertifikat,”
ujarnya.

Dari hasil identifikasi yang di-
lakukan oleh tim survey di la-
pangan, ada 4 kecamatan yang
memiliki tanah kavling liar
paling banyak. Yakni Keca-
matan Tulangan, Krian, Sedati,
dan Sukodono. Menurut Sigit,
luasan lahan yang dimiliki oleh
kavling liar ini beragam. Ada
yang hanya 4 atau 5 kavling,
ada juga yang lebih dari satu
hektare.

Setelah berhasil mengiden-
tifikasi tanah kavling liar, Di-
nas PUPR memanggil pengem-
bang yang bersangkutan. Me-

reka ditanya mengenai keleng-
kapan izinnya, yakni P2R dan
izin lokasi. Jika tidak ada akan
diberi surat pernyataan untuk
tidak melanjutkan kegiatan.
“Agar tidak banyak masyarakat
yang menjadi korban,” im-

buhnya.
Selain me-

mastikan ma-
syarakat me-
n e m p a t i
tempat ting-
gal yang be-
nar, Dinas
PUPR juga
ingin ma-
syarakat me-
rasa nyaman
di perjalanan.
Apalagi ba-
nyak ma-

syarakat Sidoarjo yang bekerja
di Surabaya. Ruas jalan di Kota
Delta harus selalu mulus. Per-
baikan demi perbaikan terus
dilakukan.

Pada 2017 lalu, Dinas PUPR
sudah berhasil membangun
jalan beton di lima titik. Tahun
ini kembali dilanjutkan. Jumlah
titiknya jauh lebih banyak,
mencapai 34 ruas jalan. Pemba-
ngunan jalan beton ini dila-
kukan untuk meningkatkan
kualitas jalan. Dengan meng-
gunakan aspal, jalan rentan

TAHAN LAMA: Jalan cor Porong-Krembung yang telah selesai digarap Dinas
PUPR dan kini bisa dinikmati masyarakat.

berlubang. Berbeda dengan
jalan beton, umurnya bisa lebih
panjang. Meski setiap hari
dilewati oleh kendaraan berat.

Pelebaran jalan juga dila-
kukan oleh Dinas PUPR. Sigit
menyadari bahwa pertumbuhan
penduduk yang tinggi harus
diimbangi dengan pelebaran
jalan agar tidak menimbulkan
kemacetan. Tahun ini targetnya
ada pelebaran jalan di Jalan
Pahlawan.

Pemkab Sidoarjo bertugas un-
tuk membebaskan lahan. Mulai
dari exit tol hingga bundaran
Taman Pinang. “Sedangkan
pembangunan jalannya akan
dilakukan oleh Pemprov Jatim
atau Jasa Marga,” katanya.

Dinas PUPR juga menerima
usulan dari masyarakat me-
ngenai pembangunan infra-
struktur. Tahun ini, misalnya,
ada beberapa jembatan yang di-
bangun atas usulan masyarakat.
Misalnya, Jembatan Kletek,
Taman, serta Kloposepuluh.�

Menjadi daerah bebas banjir
merupakan salah satu target
Dinas PUPR. Untuk bisa me-
wujudkan hal itu, program pe-
nanganan banjir dilakukan se-
cara bertahap. Normalisasi su-
ngai merupakan program wajib
yang dilakukan setiap ta-
hunnya. Baik dengan penge-
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rukan secara manual, meng-
gunakan alat berat, mener-
tibkan sempadan, hingga me-
ngajak masyarakat turun serta
untuk membersihkan sampah
di sungai.

Fasilitas yang ada di Kota
Delta juga tidak kalah penting-
nya. Beberapa gedung yang
bisa digunakan oleh masya-
rakat dibangun oleh Dinas
PUPR. Salah satunya adalah
gedung Community Center
(SCC) yang barada di Jalan
Lingkar Timur. Saat ini pem-
bangunannya sudah hampir
selesai. “Nantinya bisa diman-
faatkan oleh masyarakat yang
mempunyai hajat,” tuturnya.

Selain SCC, juga ada Gedung
Lokaphala, gedung pramuka,
dan sentra PKL di Jalan Gajah
Mada. Sedangkan tahun ini ada
beberapa bangunan lagi yang
akan dibangun. Seperti puskes-
mas, gedung SD, pasar loak di
Jalan Lingkar Timur dan RPH
Krian.�

Sigit menuturkan, pembangu-
nan infrastruktur yang berke-
lanjutan menunjukkan bahwa
Kabupaten Sidoarjo terus ber-
kembang. Dinas PUPR akan
berupaya untuk membenahi
seluruh infrastruktur agar
masyarakat betah berada di
Sidoarjo. (nis/rek)

PERINGATAN:
Baliho Dinas PUPR di
Jalan Lingkar Timur,
mengingatkan
agar warga tidak
mendirikan bangunan
di sempadan sungai.

KERJA SAMA: Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin (tiga dari kanan),
Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan (tiga dari kiri), dan Direktur Radar
Surabaya Lilik Widyantoro (kanan) saat mengangkat sampah di Sungai Desa
Banjarsari Kecamatan Buduran.

GRES: Jembatan
dan saluran sungai di
Jalan Patar Lor, Desa

Ngaresrejo, Kecamatan
Sukodono.

PEDULI SUNGAI: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Wabup Nur Ahmad
Syaifuddin, Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan, dan Kepala Dinas PUPR
Sigit Setyawan saat roadshow SPS di Desa Suruh, Kecamatan Sukodono.

CEGAH BANJIR: Pengerukan Avour Sidokare di Desa Bluru Kidul
menggunakan satu ekskaponton.

MEGAH: Bupati Sidoarjo Saiful
Ilah (tengah) bersama Wabup Nur

Ahmad Syaifuddin (kanan) dan
Kepala Dinas PUPR Sigit

Setyawan saat meninjau finishing
Gedung SCC di Jalan Lingkar

Timur, Selasa (30/1) sore.


