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BAB I 
PENDAHULUAN 

I. 1.  Latar Belakang 
 

Perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh proses pembangunan yang 

memunculkan perubahan struktur perkotaan. Implikasi perubahan struktur 

perkotaan akan melahirkan masalah sosial pada masyarakat yang tinggal di kota 

tersebut. Dalam kenyataannya, kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan 

pemerintah kota kesulitan dalam menangani masyarakatnya. Indikasi kesulitan 

tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam memecahkan masalah 

tidak menunjukkan adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. 

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk kota-kota besar di berbagai 

belahan dunia terutama negara berkembang, semakin meningkatkan masalah 

mobilitas perkotaan (urban mobility). Tingginya jumlah penduduk berimplikasi 

terhadap pemanfaatan sumber daya kota yang terbatas (limited urban resources). 

Ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah 

penduduk yang membutuhkannya menyebabkan terjadinya ketimpangan 

pelayanan kota, termasuk di sektor transportasi. Ketimpangan pembangunan 

infrastruktur kota ini tidak terlepas dari masalah prioritas pembiayaan 

pembangunan. 

Surabaya sebagai kota industri terbesar kedua setelah ibukota Jakarta, tak 

dapat dipungkiri Surabaya membutuhkan keberadaan pelabuhan sebagai tempat 

bersandarnya kapal-kapal. Apalagi secara umum Indonesia sangat bergantung 

kepada pola perdagangan lewat laut dibandingkan lewat udara dan darat. 
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Saat ini di Surabaya telah ada Pelabuhan Tanjung Perak yang memberikan 

jasa aktivitas kepelabuhan tersebut. Namun seiring dengan perkembangan industri 

di Surabaya dan sekitarnya yang tentu saja diikuti dengan pertambahan arus 

barang, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang dirasakan sudah tidak 

memadai lagi. 

Setelah beberapa tahun rencana ini terkatung-katung, maka Pelindo III 

mencari alternatif tempat untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak yang 

tertuju di daerah Pinggiran Surabaya yaitu di Teluk Lamong. Pemilihan lokasi 

yang berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LKPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 

Berdasarkan hasil studi tersebut menyatakan bahwa jika Teluk Lamong layak 

untuk dijadikan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak. 

Atas dasar hasil kajian tersebut maka Pelindo III dan Pemerintah Kota 

Surabaya mengadakan serangkaian kerjasama. Kerjasama yang meliputi 

pembentukan tim asistensi Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak ke Teluk 

Lamong dan Muara Kali Lamong yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota 

Surabaya Nomor 188.45/164/402.1.2/2002 Tanggal 15 April 2002. 

Kerjasama yang kedua meliputi Pemerintah Kota Surabaya yang 

memberikan ijin lokasi untuk keperluan Pembangunan Akses Jalan Masuk 

menuju Pelabuhan yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya 

Nomor 460.135.01-05-NF.1.S-2003 Tanggal 12 Juni 2003. Selain itu juga, 

Pelindo III yang mendapatkan ijin dari Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 

1997 Tentang Ijin Mereklamasi Laut karena pembangunan Teluk Lamong yang 
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membutuhkan lahan seluas 386 hektar. Dan kerjasama yang terakhir adalah 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota 

Surabaya dengan PT. Pelindo III tentang Rencana Pengembangan Pelabuhan 

Tanjung Perak di Teluk Lamong Surabaya. 

Dengan mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, pada tahun 2010 lalu 

PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III (Persero) mulai membangun fasilitas 

baru yang disebut dengan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di wilayah 

Surabaya, Jawa Timur.  Pada tahap pertama, terminal tersebut akan mulai 

beroperasi pada awal tahun 2014 mendatang dengan fungsi pelayanan petikemas 

dan curah kering. 

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), selaku operator Pelabuhan Tanjung 

Perak, melaporkan pada tahun 2014 mendatang, pelabuhan terbesar kedua di 

Indonesia itu akan mengalami kelebihan kapasitas (over capacity). Pembangunan 

Teluk Lamong yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Teluk 

Lamong. 

Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan pada saat peresmian Terminal 

Teluk Lamong pada Jum’at tanggal 5 September 2014, juga merupakan salah satu 

bagian dari proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI). Selain itu, menurut dia, terminal Teluk Lamong merupakan 

bagian penting dalam rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di 

Jatim. 
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Terminal Teluk Lamong yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di 

Jatim. Terminal Teluk Lamong tahap I yang telah diselesaikan tahun 2014 ini 

memiliki luas area mencapai 38,86 hektare (Ha).  Namun demikian, pembangunan 

akan terus berlanjut hingga pada tahap akhir yang nantinya akan memiliki luas 

sekitar 386 Ha. 

Kota sebagai jantung perekonomian nasional memiliki peran yang sangat 

besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan 

hidup warganya, melahirkan berbagai permasalahan, seperti kepadatan dan 

kemacetan lalu lintas, masalah pengelolaan sampah, masalah banjir, masalah 

ketertiban pemanfaatan ruang, perumahan kumuh dan terjadinya konflik karena 

adanya alih fungsi lahan. 

Umumnya kota-kota besar dan metropolitan mengalami permasalahan tata 

ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara 

alami, akan tetapi perkembangan kota yang mengalami pertumbuhan pesat, sering 

lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju 

pembangunan di perkotaan. 

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan mempengaruhi berbagai 

macam aktifitas di dalam kota dan sebagai konsekuensinya akan berdampak pada 

pembangunan perkotaan itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa daerah 

perkotaan berperan sebagai pusat aktivitas perekonomian yang mempunyai peran 

memberi stimulasi bagi pertumbuhan regional, inter-regional linkage, inter city 

system dan urban and rural linkage. 
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Bagian ini akan menjelaskan secara singkat karakteristik urbanisasi di 

Indonesia berdasarkan kependudukannya yang dipusatkan pada lima kota besar 

yang secara umum didefinisikan sebagai kawasan metropolitan1 antara lain : 

1. Kawasan Mebidang yaitu Kawasan Metropolitan Medan yang meliputi 

Kota Medan dan sekitar Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang 

2. Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur, meliputi Ibukota Jakarta dan 

kawasan sekitar Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan 

Kabupaten Tangerang, dan Kota dan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten 

Cianjur 

3. Kawasan Bandung Metropolitan meliputi Kota dan Kabupaten Bandung 

dan sebagian dari Kabupaten Sumedang 

4. Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila yang terdiri dari Kota Surabaya 

sebagai pusat, kawasan sekitar meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan juga Kota Mojokerto 

5. Kawasan Metropolitan Mamminasata meliputi Kota Makassar dengan 

Kabupaten di sekitarnya, yaitu Maros, Takalar dan Gowa (dulunya 

bernama Sungguminasa). 

Walaupun akhir-akhir ini (khususnya setelah krisis moneter) muncul 

perubahan ke arah jentrifikasi2 pada kawasan inti di beberapa kawasan 

metropolitan melalui peningkatan pembangunan apartemen dan town house yang 

sering kali dengan standar kenyamanan internasional, tetapi hal tersebut tidak 

                                                 
1 Biro Pusat Statistik (1991), Badan Pusat Statistik (2001) Berdasarkan Kota/Desa di Indonesia 
2 Jentrifikasi (gentrification) adalah perubahan sosial ekonomi kawasan pusat kota karena 

berpindahnya penduduk miskin digantikan oleh penduduk dengan tingkat sosial ekonomi yang 
lebih tinggi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong Di Kawasan 
Strategis Provinsi Jawa Timur Di Kota Surabaya

RIAN FALAH HANDOYO



   
 

I-6 

akan menyebabkan perubahan besar pada pertumbuhan penduduk di pusat kota 

karena pembangunan di pusat kota tersebut seringkali tidak menggantikan 

permukiman kumuh yang sebelumnya yang lebih padat; dan karena pembangunan 

di kawasan pusat kota tersebut juga memerlukan fasilitas, bukan permukiman 

yang cukup luas, seperti pusat perbelanjaan dan supermarket mewah. 

Negara-negara berpendapatan paling tinggi, paling banyak tinggal di kota 

atau paling urban, sementara negara-negara yang paling miskin adalah negara 

yang sebagian besar penduduknya tidak tinggal di kota. Pada saat yang sama, 

ketika banyak negara menjadi lebih urban (urbanized) seiring dengan kemajuan 

pembangunannya, dewasa ini Negara-negara termiskin ternyata jauh lebih urban 

daripada negara-negara maju dulu pada saat tingkat pembangunannya setara, 

sebagaimana diukur dengan pendapatan per kapita; dan Negara-negara paling 

miskin (LDC atau less developed countries) mengalami urbanisasi pada tingkat 

yang lebuh cepat. Urbanisasi dapat terjadi dimana saja di seluruh dunia, meskipun 

pada laju yang berbeda. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek penting yang terjadi di 

Kawasan Metropolitan Jabotabek menjadi ciri perubahan yang juga terjadi pada 

kawasan-kawasan metropolitan lain. Perubahan Jabotabek menunjukkan sebuah 

kombinasi tiga pola pertumbuhan kota – konsentrik, sektoral dan banyak pusat – 

dimulai dengan sebuah pusat atau core yang terdiri dari kota utama dan dikelilingi 

daerah-daerah yang sedang mengalami proses urbanisasi. 

Populasi penduduk perkotaan di dunia sekarang hampir sama besarnya 

dengan jumlah penduduk pedesaan pada pertama kalinya dalam sejarah. Hampir 
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semua kenaikan jumlah penduduk dunia akan berasal dari pertumbuhan kawasan 

perkotaan, seiring dengan terus mengalirnya kaum migran dari daerah pedesaan 

ke kawasan perkotaan dan sejalan dengan laju urbanisasi di dunia ketiga yang 

terus mendekati tingkat yang terjadi di Negara maju. 

Kawasan perkotaan metropolitan sebagai simpul kegiatan skala besar 

memiliki nilai yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah dan 

perekonomian nasional. Oleh karena itu kawasan-kawasan perkotaan metropolitan 

ditetapkan sebagai kawasan tertentu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 1997 Tentang RTRWN. Dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional yang tengah dalam proses legalisasi pun, kawasan perkotaan 

metropolitan tetap dipandang sebagai kawasan strategis nasional. Arti penting 

kawasan perkotaan metropolitan dalam pengembangan wilayah dan perekonomian 

nasional terkait dengan peran kawasan perkotaan metropolitan sebagai pusat 

pertumbuhan wilayah yang luas serta skala kegiatan ekonomi yang berkembang di 

dalamnya. Oleh karenanya kawasan perkotaan metropolitan dituntut untuk mampu 

berfungsi secara efektif sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang efisien sehingga 

dapat menunjang upaya percepatan pembangunan nasional. Inefisiensi dalam 

pengelolaan kawasan perkotaan dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan 

kinerja pembangunan dalam skala yang lebih luas, bahkan nasional. 

Dengan meningkatnya arus perdagangan melalui jalan laut yang semakin 

meningkat, langkah PT. Pelindo III membangun pelabuhan baru yakni Teluk 

Lamong mendapat dukungan dari eksekutif serta legislatif Kota Surabaya. Hal 
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tersebut merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi overloadnya pelabuhan 

tanjung perak. 

Meningkatnya pertumbuhan perdagangan melalui jalur laut juga harus 

didukung dengan pembangungan infrastrutur jalur darat, hal tersebut membuat 

anggota Komisi C DPRD yang membidangi pembangunan menyarankan 

Pemerintah Kota Surabaya bersama PT Pelindo III untuk segera membangun fly 

over di sekitar pintu masuk Pelabuhan Teluk Lamong. 

Metropolitan Surabaya akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-

kawasan Internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan 

dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi. 

Pada skala regional, Metropolitan Surabaya juga merupakan kawasan andalan, 

yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke 

kawasan sekitarnya. 

Berbagai fungsi diatas timbul sebagai akibat perkembangan yang pesat 

dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa 

dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan kota Bandung sedemikian 

menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri tetapi 

dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk 

ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi 

terhadap kebutuhan penduduk, semakin melaju pertumbuhannya, dan telah 

menjadikan kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia setelah 

Jakarta. 
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Terminal Teluk Lamong yang akan beroperasi penuh bulan Juni 2015 

yang mendapatkan perhatian. Dikarenakan pembuatan jalur akses khusus ke 

Pelabuhan belum terealisasikan. Jika Pelabuhan dipastikan beroperasi penuh tanpa 

ada akses baru, kemacetan di jalur Surabaya Utara dikhawatirkan bertambah 

parah. DPRD Kota Surabaya melalui Komisi C mengatasi masalah tersebut 

dengan langkah pembangunan flyover yang dapat menunjang pembangunan 

Terminal Teluk Lamong ini ditempuh untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu 

lintas bila pelabuhan sudah mulai beroperasi. Kedepan, keberadaan flyover itu 

sangat penting, guna mengangkut petikemas ke gudang. 

Usulan pembangunan flyover sudah lama diajukan komisi C DPRD 

Surabaya ke Pemerintah Kota Surabaya melalui rapat (hearing) di dewan. Namun, 

tampaknya usulan itu belum mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak yang 

berkompeten menangani masalah kemacetan di sana. 

Dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW), Pemerintah Kota 

Surabaya mengakui keberadaan Pelabuhan Teluk Lamong mempunyai dampak 

positif bagi Kota Surabaya. Dengan pembangunan Teluk Lamong, diperkirakan 

bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang menggunakan 

jasa angkutan laut. Dengan waktu sandar kapal sekitar 2 – 3 hari, dengan 

pelabuhan baru efisiensi bisa mencapai Rp. 200 hingga 300 juta. 

Karakter metropolitan, yang diindikasikan secara ekonomi melalui 

tumbuhnya mega mal, supermarket dan hypermarket, semakin lama semakin kuat 

melekat pada penduduk kota Surabaya dan sekitarnya, bahkan sepertinya telah 

menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi di 
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Kota Surabaya, walaupun hal itu dilakukan melalui pengorbanan dalam bentuk 

kehilangan atas waktu, tenaga dan biaya. 

Barangkali lonjakan jumlah total penduduk tersebut memang akan 

membawa manfaat ekonomi tertentu, seperti terciptanya skala ekonomis raksasa 

yang memungkinkan penghematan unit-unit biaya untuk menyelenggarakan 

berbagai macam kegiatan produksi, penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas 

sosial, sumber tenaga kerja terampil yang sangat besar, dan sebagainya. Akan 

tetapi biaya-biaya sosial yang akan muncul juga luar biasa besarnya. Ledakan 

penduduk yang ada saat ini pada kenyataannya sudah sangat sulit diimbangi 

dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Ini belum 

terhitung akan terjadinya peningkatan kriminalitas, pencemaran lingkungan hidup, 

kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Ringkasnya, sebesar apapun manfaat yang 

dibawa oleh ledakan penduduk itu, biaya, kerugian, dan kesulitan yang akan 

ditimbulkannya jauh lebih besar lagi. 

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah 

ibu kota Jakarta. Kota pahlawan ini mengalami perkembangan pesat terutama di 

daerah Surabaya Barat dan Surabaya Timur, ditunjukkan dengan peningkatan 

pertumbuhan penduduk dan perubahan peruntukan lahan yang semakin cepat. Hal 

ini terjadi karena kemajuan Kota Surabaya terutama dalam bidang ekonomi 

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Akibatnya, 

jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kota Surabaya semakin banyak. 

Kondisi ini berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan penduduk akan 

hunian, perkantoran, sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas publik 
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lainnya. Konsekuensinya, pembangunan fisik kota pun semakin meningkat, guna 

memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. 

Pembangunan fisik dan prasarana perkotaan dapat berupa pembangunan 

permukiman sebagai tempat tinggal, pembangunan pabrik dan perkantoran 

sebagai tempat bekerja, pembangunan jaringan jalan sebagai penghubung dan 

jenis pembangunan lainnya. Kegiatan pembangunan fisik dan prasarana perkotaan 

di Surabaya tentunya menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan peruntukan 

lahan. Wilayah Kota Surabaya3 dibagi dalam 31 kecamatan dan 163 kelurahan 

dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2002 mencapai 2.484.583 jiwa.  

Dengan luas wilayah 326,36 km2, maka kepadatan penduduk rata-rata 

adalah 7.613 jiwa per km2. Lihat pula data berikut yang menunjukkan bahwa 

kehidupan sosial di Jakarta, membutuhkan tingginya angka perjalanan yang 

mencapai 20 juta per hari. Angka itu berasal dari kendaraan pribadi yang ditaksir 

mencapai 2.115.786 unit roda empat, sepeda motor yang berjumlah 7.516.556 unit 

dan 859.692 armada angkutan umum. Perputaran alias pertumbuhan juga tampak 

jelas bila kita membandingkan data tahun 2009 di atas dengan tahun sebelumnya, 

yang sudah mencatat jumlah sepeda motor sebanyak 6.765.723 unit, angkutan 

umum 847.259 unit dan kendaraan pribadi sebanyak 2.034.943 unit. Proporsi 

antara kendaraan pribadi dan angkutan umum sangat jomplang, dimana hanya ada 

2 persen kendaraan umum yang harus mengangkut 50,3 persen penumpang dari 

total 17 juta orang yang melakukan perjalanan setiap hari. 

                                                 
3 http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/surabaya.pdf 
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Kepadatan penduduk dan juga komuternya, serta tingginya angka 

perjalanan dan volume kendaraan pribadi, harus dihubungkan dengan fakta 

pertumbuhan ekonomi Jakarta yang ditopang oleh beberapa sektor utama yang 

menyumbang seperti, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran, dan sektor bangunan, keuangan-real estate-jasa perusahaan, 

serta sektor industri pengolahan. Fenomena pertumbuhan semakin pesat dan 

semakin terburu, menghasilkan situasi lapar lahan yang terus mendorong 

penggusuran dan spekulasi sektor property. Ini menjelaskan mengapa sektor real 

estate dan konstruksi menjadi salah satu sektor utama ekonomi kota ini. 

Oleh karena itu, beranjak dari sebuah latar belakang yang terkait dengan 

Pertumbuhan Kota di Surabaya, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul 

”Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong Di Kawasan Strategis Provinsi Jawa 

Timur Di Kota Surabaya”. 

I. 2.  Rumusan Masalah 
 

Berangkat dari latar belakang di atas, untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam benak peneliti, berkaitan dengan ini, maka terdapat Rumusan 

Masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk kekuasaan yang mendominasi dalam pembangunan 

Pelabuhan Teluk Lamong di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur di 

Kota Surabaya? 

2. Bagaimana sinergi peran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

Pemerintah Kota Surabaya, dan PT. Terminal Teluk Lamong dalam 
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Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di Kawasan Strategis Provinsi 

Jawa Timur di Kota Surabaya? 

I. 3.  Tujuan Penelitian 
 

Dengan diadakannya penelitian ini, berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang diangkat maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kekuasaan yang mendominasi dalam 

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di Kawasan Strategis Provinsi 

Jawa Timur di Kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui sinergi peran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

Pemerintah Kota Surabaya, dan PT. Terminal Teluk Lamong dalam 

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di Kawasan Strategis Provinsi 

Jawa Timur di Kota Surabaya. 

Tujuan penelitian ini yang membawa seorang peneliti untuk meengetahui 

secara empiris bahwa Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong yang salah satu 

dari Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Kota 

Surabaya. 

I. 4.  Manfaat Penelitian 
 

I.4.1 Manfaat Akademis 
 

Dari penelitian mengenai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur di Kota 

Surabaya yang tumbuh dengan peran dan kolaborasi yang terjadi aktor politik dan 

aktor ekonomi dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi sumbangsih pemikiran tentang studi politik bagi kalangan akademisi 

khususnya bidang ilmu Politik. Nantinya diaplikasikan terhadap perkembangan 
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masyarakat serta dapat dimanfaatkan sebagai studi ilmu politik yang berguna bagi 

kegiatan penelitian selanjutnya. 

I.4.2 Manfaat Praktis 
 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini diharapkan mampu 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penulis dan pihak terkait atau masyarakat 

Surabaya pada umumnya yang ingin membutuhkan informasi mengenai 

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong yang salah satu dari Kawasan Strategis 

Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Kota Surabaya yang akan tumbuh 

secara cepat. 

Oleh karena itu bahwa penelitian ini dapat memberikan nilai kritis bahwa 

kita tidak hanya memandang sebuah fenomena berdiri sendiri tanpa ada faktor 

pendukungnya. 
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