
PERKEMBANGAN ini
memang tidak lepas dari peran
sejumlah pengembang besar yang
didukung sepenuhnya oleh Pem-
kot Surabaya yang berkomitmen
mengembangkan Surabaya Barat.
Mereka secara bertahap mengem-
bangkan sejumlah proyek pres-
tisiusnya baik residential maupun
commercial building seperti
perumahan Graha Famili ( In-
tiland Group), Bukit Darmo Re-
gency ( Adhi Group), Pakuwon In-
dah ( Pakuwon Group ), CitraLand
( Ciputra Group ) dan Darmo Per-

mai serta  Darmo Satelit Town.
Belakangan juga hadir bebera-

pa pengembang besar dan baru
yang juga membidik market ke-
las middle-up Surabaya Barat se-
perti Wisata Bukit Mas, Royal
Residence, The Prambanan Re-
sidence. Hal ini semakin mening-
katkan citra wilayah Surabaya
Barat sebagai wilayah pengem-
bangan perumahan berkelas.

Dinamika wilayah Surabaya
Barat terlihat semakin agresif da-
lam tiga tahun terakhir. Wilayah
ini seakan jadi ajang arena lomba
pembangunan gedung-gedung
pencakar langit. Sebut saja
Apartemen Ciputra World, Apar-
temen Grand Water Place, UC
Apartemen dan The Adhiwangsa
Residence & Lenmarc Shopping
Paradise.  Memang, sebagian ma-
sih sebatas pre selling dan baru
ground breaking, namun sebagian
yang lain sudah dibangun bahkan
sudah masuk tahap finishing.

Padahal, sebelumnya sepanjang
Jl. Mayjend Sungkono hingga HR

Muhammad sudah bertebaran
sejumlah apartemen dan kondo-
minium yang sudah dihuni seperti
Java Paragon, Beverly Hills, Puri
Matahari, Puri Darmo, Kondomi-
nium Graha Famili, Graha Resi-
dence, Isen. Semuanya mematok
target pasar kelas atas.

Menurut Henry J Gunawan,
Ketua DPD REI Jatim, wilayah
Surabaya Barat memang memi-
liki sejumlah keunggulan di-
banding dengan wilayah-wilayah
lainnya. Hal ini terlihat dari ba-
nyaknya fasilitas berkelas yang
bertebaran di wilayah ini.

Seperti sekolah bertaraf inter-
nasional, rumah sakit, pusat bis-
nis dan sejumlah restaurant de-
ngan brand-brand yang sudah cu-
kup familiar. Sebab itu, dia sangat
yakin, tidak lama lagi kawasan ini
akan menjadi “kota” sendiri.

“Fasilitas olahraganya semua
berkelas. Semua lapangan golf
ada disini. Demikian juga pu-
sat-pusat bisnis baru kini terus
tumbuh di kawasan ini. Sehing-

ga kawasan ini tidak lama lagi
akan jadi  semacam kota tersen-
diri,” kata Henry J Gunawan.

Selain itu, pusat perbelanjaan
atau mall-mall juga terus tum-
buh. Dalam lima tahun kedepan,
paling sedikit ada empat mall
baru dikawasan Surabaya Ba-
rat. Selain Supermall PTC milik
Pakuwon Group, nantinya juga
ada Lenmarc Shopping Paradise
yang dikembangkan PT Bukit
Darmo Property Tbk, Plaza
Graha Famili (PT Intiland De-
velopment dan Mall di Superblok
Ciputra World yang dikem-
bangkan Ciputra Group. Hal ini
menjadikan kawasan ini se-
makin jauh meninggalkan ka-
wasan Surabaya lainnya.  Soal
kesiapan infrastruktur terutama
jalannya, bos PT Suryainti Per-
mata Tbk ini mengaku, ke-
macetan memang jadi problem
utama. Namun dia yakin, ma-
salah itu akan teratasi dengan
berbagai terobosan yang akan di-
lakukan Pemkot Surabaya. Sa-

lah satu yang sekarang tengah
dilakukan adalah memperlebar
jalan raya Wiyung menjadi dua
arah. “Sekarang kan sudah
dimulai. Namun memang perlu
waktu agak lama untuk membe-
baskan lahannya,” ujar pengge-
mar berat golf ini.

Sementara itu, Brasada Chan-
dra, Direktur PT Bukit Darmo
Property, mengatakan sesuai de-
ngan masterplan Surabaya 2025,
Surabaya akan terbagi menjadi
empat wilayah. Wilayah Barat, Ti-
mur, Utara dan Tengah.

Wilayah Barat dikonsep men-
jadi pusat kegiatan bisnis ber-
skala internasional. Bahkan se-
mua kegiatan bisnis berbasisi IT
dan keuangan akan dikonsen-
trasikan disini. Sedangkan wi-
layah Timur dan Tengah akan
dijadikan pusat pendidikan dan
pemerintahan. Sementara wi-
layah utara dijadikan pintu ma-
suk kegiatan ekspor impor.

Karena itu, meskipun pem-
bangunan berbagai commercial

building baik dengan konsep lan-
ded maupun high-rise terus dipacu
di Surabaya Barat, pasar tetap
akan memberikan respon positif.
Sebab, kedepan kawasan ini tidak
hanya sekedar menjadi central
business district (CBD) namun
sudah menjadi kota metropolitan.

“Masing-masing punya  konsep
yang berbeda dan saling meleng-
kapi sehingga pasar tetap akan
tumbuh dengan baik,” kata Bra-
sada Chandra.

Sinarto Dharmawan, Vice
Presdir PT Intiland Development
Tbk mengatakan, perkembangan
yang pesat memang berimbas pa-
da persaingan yang cukup ketat.
Namun justru hal itu akan sema-
kin menarik. Sebab, pengembang
dituntut semakin kreatif.

“Pertumbuhan yang cukup pe-
sat di wilayah ini (Surabaya Ba-
rat-red) menjadikan kawasan ini
semakin hidup. Sehingga dalam
waktu singkat wilayah ini akan
jadi lebih dinamis,” kata Sinarto
Dharmawan.(*)

DINAMIKA Surabaya
Barat memang tidak bisa le-
pas dari peran sejumlah pe-
ngembang besar. Dengan
mengantongi izin lokasi
mulai seratusan hektar
hingga 2.000 hektar, me-
reka tak hanya sekedar
membangun kawasan hu-
nian. Namun mereka sudah
menyiapkan master plan
keseluruhan proyeknya.

Mereka tidak sekedar
menjual produk, namun
menawarkan konsep yang
benar-benar berbeda dan
bisa memberikan smart so-
lution untuk menghadapi
gaya hidup modern pada
masa yang akan datang.
Konsep hunian berskala
kota sudah jadi kebutuhan.

PT Ciputra Surya Tbk, mi-
salnya, kedepan akan mem-
bangun CitraLand City Cen-
ter. Di dalam kompleks
seluas 34 hektar tersebut
nantinya akan dibangun
berbagai gedung bertingkat
dengan konsep mix-used.

Selain akan dijadikan pu-
sat pendidikan dengan mem-
bangun Universitas Ciputra
(UC), juga akan dibangun
apartemen UC. Ada lima
tower yang akan dibangun
secara bertahap dan seka-
rang sudah dimulai dengan
membangun satu tower.

Didalam kompleks yang
cukup luas ini nantinya ju-
ga akan dibangun pusat bis-
nis, gedung perkatoran, ho-
tel berbintang, pusat hi-
buran dan juga residential.

memang sangat strategis,”
kata Sinarto Dharmawan.

Saat ini yang sudah di-
kembangkan adalah Food
City. Area dengan luas se-
kitar satu hektar ini akan
disulap menjadi pusat bis-
nis kuliner yang cukup be-
sar. Sebanyak 32 stand te-
lah disiapkan dan semua-
nya sudah tersewa. Selain
dari Surabaya, juga ada be-
berapa dari Jakarta. Se-
muanya sudah memiliki
brand yang cukup kuat.

“Kami juga telah menyiap-
kan satu rumah sakit inter-
nasional bekerjasama de-
ngan salah satu pengelolah
rumah sakit di Jakarta. Se-
karang pembangunan telah
kami mulai,” tambah Pak Sin
– panggilan akrabnya.

Demikian juga yang dila-
kukan Pakuwon Group. Pe-
rusahaan ini selain sudah
mengembangkan peru-
mahan elit Pakuwon In-
dah, juga telah lebih dulu
melengkapinya dengan Su-
per Mall. Dan saat ini, sa-
lah satu raksasa properti di
Jawa Timur ini selain gen-
car mengembangkan Paku-
won City di Surabaya Ti-
mur, juga terliaht semakin
agresif membangun apar-
temen Water Place di Sura-
baya Barat. Sehingga tidak
berlebihan kalau dalam
lima tahun kedepan, ka-
wasan Surabaya Barat be-
nar-benar akan menjadi
kota yang hidup sepanjang
hari.(afiq)

Berlomba Bangun Kawasan Berskala ”Kota”

Pengembanganya dilaku-
kan bertahap. Sekarang
yang jadi adalah pusat hi-
buran keluarga, Water Park.

“Kawasan ini nantinya
benar-benar akan menjadi
pusat kota. Jantung kehi-
dupan ada disini sehingga
benar-benar dinamis seba-
gaimana kehidupan kota
besar,” kata Agung Krispri-
mandoyo, Marketing Man-
ager PT Ciputra Surya Tbk.

Demikian juga PT Bukit
Darmo Property Tbk. Peru-
sahaan yang tengah me-

ngembangkan kawasan ko-
mersial, The Adhiwangsa
Golf Residence dan Lenmarc
Shopping Paradise ini, juga
akan mengembangkan ka-
wasan yang disebut sebagai
Bukit Darmo City.

Area seluas sekitar 20
hektar ini akan disulap men-
jadi kawasan berskala kota.
Bukan dari sisi luasannya
namun dari fasilitasnya. Se-
mua kebutuhan masyarakat
modern akan tersedia leng-
kap disini seperti bisnis,
entertaint dan residential.

“Konsep skala kota memang
bukan dari segi luasan tapi
fasilitasnya. Kedepan, ma-
syarakat akan semakin kri-
tis. Mereka lebih suka ting-
gal di kawasan yang bisa
memenuhi kebutuhan hidup
mereka. Karena itu lebih
praktis dan efisien,” tandas
Brasada Chandra.

Sejumlah bangunan pen-
cakar langit akan dibangun
disini. Selain residential,
apartemen dan mall, juga
terdapat sejumlah office
building dan pusat bisnis

internasional. Bahkan dia
yakin, Bukit Darmo City
akan menjadi pusat bisnis
keuangan dan telekomuni-
kasi terbesar dan terinte-
grasi di Surabaya pada ma-
sa mendatang.

Hal sama juga akan dila-
kukan oleh PT Intiland De-
velopment Tbk. Pihaknya
sudah menyiapkan satu ka-
wasan yang disebut Graha
Festival. Meskipun tidak
disebut sebagai sekala
“kota” namun kawasan elit
yang berhadapan persis

dengan Supermall PTC
seluas 12 hektar ini akan
disulap jadi pusat komersial.

Disini nanti juga akan di-
bangun sejumlah bangun-
an bertingkat dengan ber-
agam fungsi. Selain untuk
pusat bisnis dan entertain-
ment, juga akan dibangun
apartment atau kondomi-
nium. Semuanya dikemas
dalam satu kompleks.

“Sesuai master plan kami,
kawasan ini memang sejak
awal kami konsep sebagai pu-
sat bisnis. Karena lokasinya
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Dibanding Surabaya Timur, per-
kembangan wilayah Surabaya
Barat jauh lebih melesat dalam
10 tahun terakhir. Hal ini terlihat
dari pembangunan berbagai
perumahan dan gedung-gedung
bertingkat yang terus tumbuh
bak jamur dimusim hujan.
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