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OPINI - Pada 10 Maret 2018 lalu saya bersama rekan-rekan Tim Trabas Sumbar 1 dan lainnya menyusuri
wilayah Kab. Padang Pariaman dengan motor trabas menuju Tarok City. Sesampai di lokasi, saya bersama
Bupati Padang Pariaman, Rektor UIN Imam Bonjol dan Kapolres Pariaman membuka selubung papan
informasi rencana pembangunan kampus UIN Imam Bonjol.
Di tengah sulitnya mencari tanah lokasi pembangunan kampus, Tarok City hadir dengan luas wilayah sekitar
697 hektare. Di wilayah ini nantinya akan dibangun kampus Unand, UNP, UIN Imam Bonjol, Politeknik
Negeri Padang, ISI, dan beberapa bangunan publik lainnya seperti rumah sakit.
Saya sempat menanyakan penamaan kawasan Tarok City kepada Bupati Padang Pariaman, Bpk. Ali
Mukhni, beliau menjawab bahwa kawasan ini akan diperkenalkan ke dunia internasional, maka
penamaannya pun menggunakan bahasa yang mudah dikenal atau diterima secara internasional.
Tarok City adalah kawasan strategis, terletak dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau, jalan
negara Padang – Bukittinggi dan juga jalan tol Padang Pariaman – Pekanbaru (insya Allah), serta lintasan
kereta api. Dan Tarok City juga berdekatan dengan Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi
Sumbar. Tarok City adalah tanah negara yang tadinya disewakan dengan hak guna, yang dipakai untuk
sektor perkebunan. Lalu setelah habis masa pakainya diputuskan oleh Bupati Padang Pariaman untuk

digunakan bagi keperluan publik. Saya mengapresiasi kebijakan Bupati Padang Pariaman ini. Semoga
penggunaan tanah negara ini bermanfaat untuk masyarakat luas.
Dengan adanya kawasan yang luas ini maka sangat membantu sekali bagi perguruan tinggi. Misalnya saja
Politeknik Negeri Padang yang sebelumnya sangat sulit mencari tanah untuk dibangun kampus sehingga
sekarang masih berada di komplek kampus Unand. Padahal anggaran dari kementerian terkait sudah ada
untuk pembangunannya.
Demikian pula ISI Padang Panjang yang sulit mencari tanah untuk pembangunan kampus. Dan akhirnya
mendapatkan tanah di Tarok City. Maka keberadaan Tarok City sebagai sebuah kawasan pendidikan,
terutama pendidikan tinggi merupakan sebuah anugerah. Dengan alokasi luas tanah yang cukup untuk
masing-masing kampus, kelak Tarok City akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di
Sumbar dan juga pusat pendidikan. Sehingga berdampak kepada kemajuan masyarakat.
Jika bangunan kampus dari berbagai perguruan tinggi selesai dibangun dan dimanfaatkan untuk proses
belajar mengajar, maka sudah bisa dibayangkan berapa banyak mahasiswa, dosen dan pegawai serta pekerja
lainnya yang ada di wilayah itu, yang mengeluarkan uangnya untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk
keperluan tempat tinggal bagi mahasiswa, perdagangan, ritel, kuliner, telekomunikasi, transportasi dan jasa
yang lain. Uang berputar yang cukup besar akan menggerakkan wilayah Tarok City untuk semakin
berkembang dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.
Oleh karena itu, Tarok City yang masih butuh pembangunan lebih banyak lagi perlu dukungan dari semua
pihak. Termasuk dari masyarakat yang tanahnya atau lingkungannya terkena dampak dari pembangunan
Tarok City ini. Demikian pula peran tokoh masyarakat dalam mengantisipasi masalah sosial yang mungkin
terjadi akibat pembangunan Tarok City. Dan juga para ninik mamak, tokoh adat, alim ulama, cadiak pandai
yang punya peran penting dalam mendukung suksesnya pembangunan Tarok City. Dukungan dari seluruh
lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pembangunan di Tarok City.
Pemprov Sumbar baik sebagai pemerintah daerah maupun perwakilan pemerintah pusat di daerah turut
mendukung pembangunan di Tarok City. Karena Tarok City juga ikut mendukung harapan beberapa
kementerian yang mencari tanah untuk lokasi pembangunan sekolah tinggi atau kampus yang terkait dengan
kementerian tersebut. Sehingga pembangunan kampus sekolah tinggi di bawah kementerian ini akan
bedampak positif bagi masyarakat Sumbar.
Bahkan Tarok City juga berdekatan dengan beberapa destinasi wisata, dan diharapkan nantinya terjadi
sinergi antara destinasi wisata dengan Tarok City sehingga berdampak positif kepada ekonomi masyarakat.
Mari kita dukung pembangunan di Tarok City. Semoga Allah Swt meridhai usaha yang mulia ini, dan
berkahnya turun kepada kita. Aamiin. *
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