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ABSTRAK 
Pembanguan kota Surabaya ini terfokus pada perdagangan dan penyediaan jasa, dari sektor 
perdagangan laju pertumbuhan pusat perbelanjaan dan tumbuhnya toko-toko menjadi daya 
tarik investor untuk berinvestasi di Surabaya, penyedia jasa salah satunya hotel menjadi 
fenomena baru di surabaya penambahan dan pembangunan hotel yang sangat pesat di 
surabaya membuat pendapatan kota pun semakin meningkat. Hampir diseluruh penjuru kota 
surabaya atau setiap wilayah surabaya pertumbuhan dan pertambahan hotel meningkat. 
Penelitian ini membahas tentang interaksi kepentingan yang terjadi antara pengusaha dengan 
pemerintah dalam pembangunan hotel di Surabaya. Dengan merujuk teori urban rezim dari 
Mossberger dan Stone. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam secara terstruktur 
dengan mewawancara Ketua PHRI, Sekretaris PHRI, Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Berdasarkan hasil 
pengumpulan data, pemaparan data, dan juga analisis, diketahui bahwa pembangunan kota 
yang tidak hanya terpusat pada suatu wilayah, membuat perubahan dan ahli fungsi bangunan 
menjadi salah satu cara untuk merubah wajah kota. pembangunan kota seringkali mengabaikan 
kepentingan masyarakat dan hanya lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan pendapatan saja, serta memfasilitasi para pengusaha saja yang memiliki modal. 

 

Kata kunci : Pertumbuhan kota, Sektor Perdagangan dan jasa, pertumbuhan hotel, 
pertumbuhan ekonomi. 

 

ABSTRACT 

Development of Surabaya city is focused on trade and service provision, from the trade 
sectorgrowth rate of shopping centers and the growth of shops to attract investors to invest in 
Surabaya, service providers one of the hotel become a new phenomenon in surabaya addition 
and construction of hotel very rapidly in Surabaya make urban income is increasing. Almost all 
over the city surabaya or every region surabaya growth and increase hotel increases. This study 
discusses the interaction of interests that occur between entrepreneurs and the government in 
the construction of hotels in Surabaya. By referring to urban regime theory from Mossberger 
and Stone. This study uses structured in-depth interviews by interviewing PHRI Chair, PHRI 
Secretary, Surabaya City Planning and Development Board, Department of Culture and Tourism 
of Surabaya City. Based on the results of data collection, data exposure, and analysis, it is known 
that the development of a city that is not only centered on a region, making changes and expert 
building function becomes one way to change the face of the city. Urban development often 
neglects the interests of the people and only prioritizes economic growth and income increase 
alone, and facilitates entrepreneurs who have the capital. 

 

Keywords: urban growth, trade and service sector, hotel growth, economic growth. 
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PENDAHULUAN 

     Penelitian ini meneliti tentang studi kasus interaksi kepentingan antara pengusaha 

dengan pemerintah dalam pembangunan hotel di Surabaya. Pembangunan dalam segi 

ekonomi sejatinya merupakan usaha yang baik bagi pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Sejak diadakannya otonomi daerah, pembangunan ekonomi di kota dan 

kabupaten di Indonesia mulai berjalan dengan kontinuitas. Tetapi di sisi lain otonomi 

daerah ini malah membuka lahan-lahan baru bagi oknum-oknum pemerintahan yang 

ingin menyalahgunakan kekuasaan. Akibatnya banyak aspek-aspek yang juga penting 

bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang malah dikesampingkan akibat 

pembangunan perekonomian tersebut. 

     Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan fenomena maraknya 

pembangunan hotel di pusat Kota Surabaya saat ini. Kita ketahui bahwa Surabaya 

adalah kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Surabaya menjadi salah 

satu pusat ekonomi di Provinsi Jawa Timur, dan Surabaya adalah salah satu tujuan 

utama untuk para investor dalam menjalankan bisnis. Luas wilayah Kota Surabaya 

adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 

19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola Pemerintah Kota 

Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2015 adalah sejumlah 

2.939.421 jiwa. 

     Dalam tiga tahun terakhir ini jumlah hotel di kota Surabaya menjamur dan semakin 

bertambah, khususnya di kawasan protokol, perkantoran dan bisnis. Banyaknya 

investor yang membangun hotel untuk kepentingan bisnis di Surabaya dengan melihat 

potensi ekonomi yang semakin maju di kota Surabaya. Data perhimpunan hotel dan 

restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, pembangunan hotel di 2016 akan bertambah. 

Tampak terlihat semakin bertambahnya hotel di Surabaya ini mengakibatkan dampak 

kemacetan lalu lintas yang semakin sering kita jumpai di pusat kota Surabaya. 

     Dampak yang terjadi dari banyaknya hotel di pusat kota Surabaya terlihat 

kemacetan arus lalu lintas yang semakin sering dijumpai. Saat ini, Pemerintah Kota 

Surabaya sudah membangun akses jalan lingkar barat dan lingkar luar timur. Tetapi 

proyek ini belum dapat ditentukan kapan akan selesai. Sehingga proyek pembangunan 

pun masih terpusat di pusat kota Surabaya. Laju pariwisata di Surabaya juga semakin 

meningkat jika jalan lingkar timur tengah (Middle East Ring Road) beroperasi. Jalan 
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yang menghubungkan utara-selatan di sisi Timur Surabaya ini akan bermanfaat untuk 

mengurai kemacetan dan pemerataan pembangunan kota. 

     Dari data PHRI Jawa Timur, peningkatan jumlah hotel dimulai sejak tahun 2012 

dengan pembangunan 10 hotel. Tahun berikutnya, jumlah pembangunan hotel 

meningkat drastis menjadi 20 pembangunan hotel di 2013 dan menurun pada 2014 

sebanyak 5 hotel. Dari data PHRI Jawa Timur sendiri terlihat bahwa pembangunan 

hotel ini semakin meningkat. Sekarang banyak bangunan, seperti ruko beralih fungsi 

semua menjadi hotel bujet karena letaknya ditengah kota. Lokasi ini, menjadi pangsa 

pasar yang besar dalam bisnis bujet. 

     Kendati Surabaya merupakan salah satu daerah industri Indonesia dan hubungan 

utama untuk kegiatan ekonomi bagi kawasan timur Indonesia, namun saat ini pebisnis 

perhotelan justru lebih mengincar kawasan di sekitarnya. Misalnya, daerah Rungkut 

dan sekitarnya yang dianggap sebagai daerah prospektif untuk pembangunan hotel. 

Mereka membangun hotel guna mengakomodasi pekerja dan tamu dari perusahaan 

yang berlokasi di Rungkut, serta berfungsi sebagai tujuan pertemuan untuk beberapa 

perusahaan. 

     Dengan dibangunnya sarana infrastruktur yang memadai dan juga perbaikan 

terhadap Bandara Juanda Surabaya dengan menambah terminal Bandara 

Internasional, dan baru saja diresmikannya transmart di daerah Rungkut yang adalah 

salah satu destinasi wisata belanja di Surabaya. Dari fakta tersebut terlihat bahwa 

pertumbuhan kota dan pembangunan kota Surabaya akan dijadikan jalur perdagangan 

dan daerah transit atau tempat pertemuan para pemilik modal untuk menanamkan 

modalnya di Surabaya. Maka kini Kota Surabaya akan semakin berkembang dalam 

pertumbuhan kota maupun pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. 

     Perkembangan kota Surabaya yang semakin pesat ini dijadikan tujuan kedatangan 

warga asing yang dipastikan akan mendatangkan banyak manfaat bagi pertumbuhan 

ekonomi. Mulai dari sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, perdagangan dan jasa. 

Lebih dari itu, ajang tersebut akan semakin menggaungkan nama Surabaya sebagai 

kota kelas dunia. Semua itu tentu tidak bisa dilakukan dengan sekejab mata. Melainkan 

melalui banyak proses yang sudah dilakukan. Mulai dari membuat Kota Surabaya 

menjadi kota yang kaya inovasi, membuat kota Surabaya meraih banyak prestasi, dan 

gencar melakukan promosi. 
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     Pengembangan daerah-daerah pinggiran menjadikan dulu yang dianggap wilayah 

itu sebagai daerah pinggiran kini telah berubah menjadi daerah pusat kota, inilah yang 

Dinamakan pertumbuhan kota, dimana perubahan bentuk fisik dan pengembangan 

daerah yang menjadi titik utama, termasuk dalam penggunaan lahan atau tanah yang 

dioptimalkan dan manfaatkan untuk kepentingan selain pengembangan daerah dan 

juga mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan demikian orang berlomba-lomba 

datang ke Surabaya untuk mengelola tanah-tanah dan juga mengembangkan wilayah 

yang ada di Surabaya. 

     Dengan banyaknya investor-investor yang menanamkan modalnya di surabaya, 

serta Surabaya dijadikan tempat pertemuan para pemilik modal atau pelaku usaha 

dibidang perdagangan membuat perputaran uang di kota pun juga akan meningkat 

pendapatan kota pun juga ikut meningkat. Selain itu dampak lainnya adalah angka 

urbanisasi di Surabaya Juga akan semakin tinggi karena dengan banyaknya investor 

dan pembangunan hotel yang semakin menjamur pasti akan memunculkan kebutuhan 

akan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dan untuk pengoprasional hotel-hotel 

tersebut. 

     Bila masalah yang terjadi mengenai permasalahan perizinan hotel yang tak kunjung 

diselesaikan menunjukkan ketidakmauan elite yang berkuasa untuk membenahi dan 

ini dijadikan pertarungan elite yang akan memimpin di era berikutnya untuk 

mengeruk perekonomian kota yang sedang bertumbuh sangat pesat. Masa depan 

pembangunan dan pertumbuhan kota Surabaya sangat ditentukan oleh elitenya 

rencana mewujudkan Surabaya menjadi kota perdagangan maupun Surabaya sebagai 

kota tujuan pariwisata merupakan rencana dan masterplan yang dimiliki oleh elite 

yang berkuasa. Pemenuhan dan kelanjutan arah pembangunan kota juga ditentukan 

oleh elite yang berkuasa dalam era berikutnya arah pertumbuhan kota bukan hanya 

rencana pembangunan satu atau dua tahun namun itu proyek jangka panjang. Untuk 

memenuhi rencana tersebut perlu adanya infrastruktur dan alat yang berguna untuk 

menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya adalah hotel yang diharapkan 

Surabaya menjadi kota besar dengan pertumbuhan ekonomi meningkat pariwisata 

pun juga tinggi yang dampaknya nanti bermuara pada pendapatan asli pemkot. 

     Yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pertumbuhan 

kota adalah semua pihak harus bersinergi memiliki visi yang sama dalam mewujudkan 
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pertumbuhan kota yang diharapkan. Bukan persaingan untuk merebutkan dan 

menguasai lahan yang ada di Surabaya serta elite pemerintah yang berkuasa 

mengkontrol arah pembangunan dari pertumbuhan kota tersebut agar banyak yang 

terselamatkan dan masyarakat pun bisa menikmati hasil pembangunan dari 

pertumbuhan kota Surabaya. 

 

INTERAKSI ANTAR AKTOR 

     Surabaya sebagai ibukota provinsi, sangat diuntungkan dengan adanya 

infrastruktur penunjang ekonomi seperti : Terminal Purabaya, Pelabuhan Tanjung 

Perak, Bandara Internasional Juanda dan Stasiun Kereta Api Gubeng, yang mempunyai 

peran cukup strategis dan diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan 

pembangunan ekonomi. Letak Kota Surabaya yang cukup strategis untuk perdagangan, 

ekspor dan impor relatif kondusif dapat menghasilkan iklim perekonomian yang 

cukup stabil dan bergairah. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi 

Surabaya yang relatif tinggi di tahun 2010 mencapai 7,09% dan juga pertumbuhan 

positif pada sub sektor pengangkutan dan Komunikasi (9,41%) dan sub sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (8,47%).  Dari sisi penawaran, kontribusi sektoral 

terhadap PDRB Surabaya selama 5 tahun (2011-2015) didominasi oleh sektor tersier 

(sektor perdagangan, hotel dan  restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa) sedangkan sektor primer 

(sektor pertanian dan sektor pertambangan) mempunyai kontribusi yang paling 

rendah jika dibandingkan sektor sekunder dan tersier. (Sumber RPJMD 2016-2021) 

     Kondisi ini mencerminkan ekonomi Kota Surabaya berkembang ke arah ekonomi 

yang digerakkan oleh sektor perdagangan dan jasa, sebagaimana terjadi pada kota-

kota lain di dunia. Dalam struktur ekonomi kota, Surabaya dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir belakangan ini, sektor perdagangan dan jasa atau yan tergabung dalam 

sektor tersier memegang peran besar dalam membentuk ekonomi di wilayah ini. 

Untuk sektor tersier, maraknya pangsa pasar. Hamper seluruh wilayah Surabaya 

dijadikan daerah komersil, sesuai dengan peta perencanaan pembangunan di atas. 

     Perdagangan yang menimbulkan permintaan fasilitas perdagangan baru seperti 

mall, pertokoan, perkantoran dan ruko-ruko baru banyak bermunculan. Pada 5 tahun 

terakhir, beberapa pusat perdagangan baru sudah mulai beroperasi, sehingga 



6 

 

berdampak pada peningkatan output sektor perdagangan, hotel dan restoran yang 

pada akhirnya meningkatnya peran sektor tersebut dalam struktur ekonomi Surabaya. 

Peningkatan sektor perdagangan, hotel dan restoran tentunya menimbulkan dampak 

berganda (multiplier effect) pada lainnya yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi 

serta sektor keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan yang selama ini sebagai 

pendukung pada sektor Perdagangan. 

     Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukan trend yang 

positif, khususnya dari peningkatan PAD. Berdasarkan data selama 5 tahun kebelakang 

menunjukan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini ditunjukkan 

sebagaimana pada table dibawah ini: 

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Kota Surabaya 

Tahun Realisasi Persentase 

2011 1.886.514.301.581  

2012 2.279.613.848.832  

2013 2.791.580.050.709  

2014 3.307.323.863.978  

2015 4.035.203.260.099  

Rata-Rata   20,94 

 (Sumber : Dinas Pendapatan Kota Surabaya) 

     Dari tabel diatas tentang PAD kota Surabaya bisa kita lihat bahwa pertumbuhan 

pendapatan kota makin tahun makin meningkat, salah satu unsur didalamnya adalah 

dari sektor pajak yang menyumbang, besaran angka itu bisa dari pajak lahan, pajak 

reklame dan pajak bagi hasil dari aset yang dimiliki Pemkot Surabaya, kemudian dari 

dana hibah dan sektor pajak Jasa serta hiburan juga mencapai 50% dari jumlah PAD 

kota Surabaya. Rata-rata pertumbuhan dan jumlah peningkatan PAD kota Surabaya 

kisaran 89%  dalam merealisasikan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan. 

Bila kita lihat dari data tersebut, sungguh sangat menakjubkan bahwa wilayah-wilayah 
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Surabaya sangat potensi sekali untuk menghasilkan dan bisa dikembangkan sehingga 

tahun-tahun ke depannya PAD nya semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Surabaya 

Tahun Target Realisasi % 

2009 100.756.473.000 87.452.282.512 86.80 

2010 115.021.000.000 100.508.232.155 87.38 

2011 117.500.000.000 108.205.704.969 92.09 

2012 118.319.197.000 126.540.958.475,55 106.95 

2013 142.972.365.000 151.512.102.562 105.97 

(Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya) 

     Lebih mendalam lagi tabel diatas merupakan tabel yang diterima kota surabaya dari 

sektor hotel, dimana keseluruhan hotel yang wajib pajak dan menyetorkan pajak 

selama tahun 2011-2015 sesuai data dari dinas pendapatan kota kisaran tumbuhnya 

adalah sekitar 14% ini data dari pajak yang disetorkan kepada Pemkot Surabaya, 

Dapat kita lihat pada tabel sebelumnya bahwa dari pajak hiburan jumlahnya 48% 

sebanyak 14% banyak disumbang dari sektor perhotelan, inilah juga alasan mengapa 

pemerintah juga mendorong tumbuhnya hotel-hotel di Surabaya dari sektor income 

pendapatan sangat lumayan dan penyumbang PAD Surabaya. Dan berikut adalah 

jumlah hotel yang ada di Surabaya: 

Tabel Jumlah Hotel di Kota Surabaya 

No. Kategori Hotel Jumlah Hotel 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Hotel Bintang 5 5 5 6 6 6 

2 Hotel Bintang 4 9 9 9 9 13 

3 Hotel Bintang 3 10 10 11 13 17 

4 Hotel Bintang 2 0 2 2 2 3 
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5 Hotel Bintang 1 3 3 4 4 3 

6 Hotel Budget 127 141 148 154 172 

TOTAL 154 170 180 188 214 

(Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya 2009-2013) 

     Dapat dilihat dari table diatas adalah peningkatan jumlah hotel sejak tahun 2009-

2013 yang semakin tahun semakin bertambah. Maraknya jumlah hotel ini adalah 

menjadi  salah satu sumber pendapatan daerah untuk kota Surabaya. Dapat dilihat 

tren pertumbuhan hotel dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

URBAN REZIM 

     Dengan adanya rencana dari Pemkot Surabaya untuk menjadikan kota Surabaya 

sebagai kota perdagangan dan jasa. Maka hampir 5 tahun kebelakang ini banyak 

kawasan Surabaya yang berubah fungsi, mulai bermunculan pusat-pusat perbelanjaan 

baik yang skala besar maupun skala kecil. Kemudian muncul kawasan pertokoan 

banyak ruko-ruko yang didirikan untuk tempat berdagang kemudian muncul kawasan 

kuliner dimana Sepanjang jalan itu banyak sekali restaurant yang menyediakan 

berbagai macam jenis pilihan makanan, dan tak lupa bermunculan hotel-hotel baru 

yang ada di Surabaya. Terutama di daerah Surabaya Pusat dan Surabaya Timur ini 

akhir-akhir ini jumlah Pertumbuhan hotel nya sangat pesat sekali. Apalagi dengan di 

jalur atau akses dari Meer yang menghubungkan bandara ke pusat kota hingga ada 

rencana untuk mengkoneksikan hingga jembatan Suramadu. 

     Inilah yang menyebabkan kota Surabaya memiliki wajah baru dibidang 

pertumbuhan dan pembangunan yang semakin pesat. Cita-cita menjadikan kota 

Surabaya menjadi kota perdagangan dan penyedia jasa akan terwujud karena fasilitas 

untuk menjadi kota perdagangan sudah mulai digarap dengan banyaknya hotel-hotel 

baru yang diperuntukan mampu menyediakan para tamu ataupun investor yang ingin 

melihat keadaan Surabaya serta ingin masuk untuk melakukan investasi di kota 

Surabaya ini. 

     Dengan menjadikan Surabaya menjadi kota perdagangan dan jasa. Salah satu item 

yang menjadi daya tarik para investor yang akan menanamkan modalnya di Surabaya 

adalah melihat pengembangan kawasan. Kawasan –kawasan yang dekat dengan jalan 
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raya dan menjadi akses utama serta dilewati oleh banyak orang menjadi suatu lahan 

atau tempat yang menarik untuk dijadikan tempat penyedia jasa, inilah yang terjadi di 

Surabaya banyak hotel-hotel baru yang tumbuh di Surabaya ini berada tempat di jalan-

jalan protokol kota, misal Jalan Ahmad Yani, Jalan Tunjungan, Jalan Basuki Rahmat, 

dan yang terbaru ini adalah daerah Manyar Kertoarjo dimana wilayah ini merupakan 

daerah yang baru dikembangkan setelah terbukanya jalan meer. Membuat jalan ini 

menjadi akses utama ketika orang berlalu-lalang dan masyarakat yang berdomisili 

Sidoarjo namun bekerja di Surabaya. 

     Inilah pertarungan akan penggunaan lahan seperti pada pertumbuhan kota, daerah-

daerah yang mulai dikembangkan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, para 

pengusaha hotel khususnya berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan yang 

menjanjikan untuk dibuat bisnis. Dibalik itu semua melihat gemerlap pembangunan 

serta pertumbuhan kota yang begitu masif ternyata ada berbagai macam persoalan 

yang ada serta masyarakat pun tidak menyadari bahwa dengan adanya pembangunan 

kota secara perlahan tempat tinggal mereka akan berubah fungsi dan masyarakat 

merasa dimarginalkan. Misal di daerah manyar merupakan daerah perumahan elite-

elite dan termasuk kelas mewah, namun rumah-rumah masyarakat yeng menghadap 

ke jalan raya sepanjang jalan Manyar Kertoarjo hingga Kertajaya Indah semuanya 

rumah yang menghadap ke jalan raya berubah fungsi, banyak rumah-rumah yang 

dijual banyak rumah-rumah yang dikontrakan dan berubah bentuknya menjadi sebuah 

tempat bisnis dan hotel yang secara tidak sadar pemilik rumah itu dimarjinalkan 

dengan memberikan wilayahnya kepada pemilik modal untuk dijadikan tempat bisnis 

dan penyedia jasa. Inilah realitas yang terjadi bila kita tarik dengan teori Urban Rezim 

(Stone 1989) dalam bukunya menjelaskan bahwa pengelola lahan dan yang 

berwenang dalam mengatur penggunaan lahan kewenangan terbesar adalah 

pemerintah. 

     Kemudian problem lainnya yaitu masalah drainase. Banyak sekali bangunan-

bangunan tinggi yang kontruksinya tidak memikirkan tentang drainase air seringkali 

yang dilakukan hanya membuang air ke jalan raya karena saluran air yang ada di 

wilayahnya sudah ditutup dan dipenuhi bangunan sehingga ketika musim penghujan 

maka wilayah yang dulunya tidak pernah banjir saat ini sudah banjir padahal 

intensitas hujannya tidak begitu keras dan kencang. Dan juga penyedotan air tanah 
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seringkali hotel-hotel melakukan penyedotan air tanah yang menyebabkan sumur-

sumur galihan masyarakat tidak mendapat jatah air semua diambil alih oleh hotel. 

     Itulah problem yang dihadapi dari pembangunan kota dan banyaknya gedung-

gedung baru yang bertingkat, solusi yang ditawarkan dari ini semua adalah 

pembangunan dan pengembangan daerah-daerah pinggiran. Karena wilayah pusat 

kota dan sekitarnya mulai kehabisan lahan dan sesak untuk dijadikan tempat hunian.  

Hal inilah sesuai dengan teori Urban Rezim dimana kepentingan pemerintah untuk 

mengembangkan wilayahnya, serta tuntutan pengusaha khususnya hotel yang 

meminta lahan-lahan atau tempat potensial daerah-daerah yang menjanjikan untuk 

bisnis. Maka dari itu pengembangan terhadap wilayah-wilayah yang agak minggir di 

Surabaya mulai dikembangkan untuk perumahan warga, dibangun perumahan-

perumahan minimalis yang ukurannya tidak begitu besar dan harganya terjangkau 

untuk dibeli oleh masyarakat, serta solusi drainase untuk mengurangi banjir adalah 

dengan membangun box culvert serta  melakukan penggalian saluran-saluran air 

supaya ketika musim hujan daya tampung airnya juga semakin besar sehingga sedikit 

membantu untuk terjadinya genangan air dan terjadinya banjir yang meluap hingga ke 

jalan raya. 

     Surabaya kedepannya menjadi kota destinasi bagi wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara yang akan berkunjung ke Surabaya. Surabaya dalam pemetaannya 

terbagi atas Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan dan 

Surabaya Utara. Pemetaan seperti ini supaya pembagian atas wilayah Surabaya ini 

jelas dan untuk pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di tengah kota 

saja. 

     Perubahan kota serta pembangunan kota yang sangat masif adalah suatu 

perencanaan kota yang disusun dan dirancang oleh penguasa rezim yang berkuasa 

pada saat awal dirancang hingga sekarang. Rezim berkuasa memiliki wewenang besar 

dalam membuat kebijakan dan regulasi dalam pembangunan kota perubahan bentuk 

kota pasti ujung-ujungnya pada hal peningkatan pendapatan (Stone 1989). Seluruh 

pendapatan hasil pertumbuhan kota juga dinikmati dan dikelola oleh rezim yang 

berkuasa, dalam kaitannya pembangunan kota ini juga dipengaruhi oleh perubahan 

bentuk demografis yang berubah hal ini terlihat bahwa di Surabaya laju urbanisasi 

besar-besaran terjadi tiap tahunnya. 
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     Terlihat setiap habis hari raya banyak sekali pendatang yang berdatangan ke kota 

Surabaya untuk mencari penghidupan yang layak. Menurut data dari Dinas 

Kependudukan kenaikan jumlah urbanisasi di Surabaya tiap tahunnya naik 4% hal ini 

sungguh angka yang sangat besar yang terjadi di Surabaya. Masyarakat daerah yang 

berada di sekitar Surabaya, berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk mencari 

pekerjaan, karena masyarakat daerah memiliki pandangan bahwa di Surabaya mampu 

mengubah nasib mereka dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Itulah yang menjadi 

daya tarik dari pertumbuhan kota. Surabaya menjadi tujuan untuk para pencari 

pekerjaan yang berada disekitaran kota Surabaya untuk mendapatkan pekerjaan di 

kota Surabaya. Dengan jumlah penduduk Surabaya yang pada data 2013 menunjukkan 

3.229.528 penduduk dimana dengan komposisi 30% pendatang dan 70% warga asli 

Surabaya dengan luas wilayah yang seluas 33.048 Ha maka tingkat kepadatan Kota 

Surabaya angka kedatangan dan pertumbuhan masyarakat surabaya semakin hari 

semakin meingkat, Menurut data kependudukan usia  masyarakat surabaya usia (15-

54 tahun) jumlahnya 32,9% Lansia diatas 54 tahun jumlahnya 15 % kemudian usia 

Produktif (35 -54 tahun) jumahnya 34,2 % lainnya sisanya usia anak-anak  (1- 14 

tahun) melihat angka produktif yang tinggi ini menunjukkan bahwa usia pencari kerja 

di Surabaya juga tinggi, ini juga ditambah dengan para urbanisasi yang juga mencari 

pekerjaan di Surabaya. (Sumber : RPJMD 2010-2015) 

     Melihat kondisi angka urbanisasi yang begitu tinggi di Surabaya membuat Surabaya 

semakin padat, daerah-daerah pusat kota atau tempat pemukiman yang dekat dengan 

tempat-tempat yang vital seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit dan juga mall. 

Dengan melihat sudah tidak memadahi lagi, sehingga pergeseran masyarakat pun 

beralih mereka tidak hanya terpusat di daerah Surabaya pusat tetapi sudah merambah 

ke daerah Surabaya lainnya. Sehingga sejak tahun 2013 seperti di daerah Surabaya 

Timur harga tanahnya melonjak drastis karena semenjak dibukanya jalur Merr 

semakin banyak investor yang membangun di daerah tersebut sehingga saat ini harga 

tanah sangat tinggi. 

     Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan yang telah didapatkan peneliti 

terdapat fenomena bahwa aktor yang berkepentingan tidaklah tunggal dan relasi 

masing-masing kepentingan cukup kompleks. 
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     Dengan melihat fenomena yang didapat saat wawancara di lapangan yang peneliti 

dapat adalah adanya relasi antara pemerintah yang disini berperan sebagai pemilik 

lahan yang diperuntukan sebagai tempat untuk pembangunan hotel dan pengusaha 

sebagai pemilik modal. Maraknya pembangunan hotel di Surabaya menjadi salah satu 

rencana pemerintah dalam hal pembangunan kota, hal ini ditunjang banyaknya 

permintaan dan adanya potensi bisnis di kota Surabaya yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, ditambah lagi dengan banyaknya investor yang datang ke kota 

Surabaya. 

     Perizinan dan operasional hotel tak lepas dari peranan para pemangku kepentingan 

atau rezim yang berkuasa, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Mereka 

adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban, dan lembaga non 

pemerintah seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). 

     Keuntungan dari didirikannya hotel-hotel baru di Surabaya pun lebih 

menguntungkan pemerintah kota dengan meningkatnya penerimaan pendapatan izin 

dan retribusi pembangunan, keuntungan yang diperoleh masyarakat adalah dengan 

bertambahnya lapangan kerja dan semakin bertambah kesempatan kerja khususnya 

dibidang perhotelan, dan masyarakat atau konsumen yang datang atau singgah di kota 

Surabaya juga mudah mendapatkan pilihan untuk tempat menginap di Surabaya. Hal 

tersebut sebagaimana dengan kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Ketua organisasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut yang 

mengatakan bahwa yang diuntungkan dengan maraknya pembangunan hotel baru 

adalah pemerintah dengan meningkatnya penerimaan pendapatan izin dan retribusi 

pembangunan, masyarakat juga dimudahkan mendapatkan lapangan kerja dengan 

tersedianya kesempatan kerja juga. Konsumen pun dapat banyak pilihan untuk 

memilih penginapan di sini. 

     M. Sholeh menambahkan yang melatarbelakangi banyaknya hotel di Surabaya 

adalah dikarenakan sejak tahun 2010 di Surabaya mengalami penurunan pendapatan 

sehingga banyak pengusaha yang merubah konsep usahanya ke bidang yang 

menurutnya sedang naik trennya di kota Surabaya yaitu bisnis dibidang perdagangan 

dan jasa khususnya perhotelan. Berikut merupakan kutipan pernyataan lanjutan ketua 

PHRI yang mengatakan jika yang melatarbelakangi para pengusaha mengalihfungsikan 

usahanya yang semula sektor industrial tekstil ke perhotelan karena bisnis 
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sebelumnya lesu, dan menganggap bisnis perhotelan lebih tahan krisis dan investor 

menganggap meliliki hotel bisa meningkatkan kredibilitas dan gengsi pengusaha. 

     Informan selanjutnya berasal dari Pemerintah Kota yang diwakili oleh Gardena C. 

Savitri yang merupakan anggota dari Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

Surabaya. Gardena mencoba menjelaskan bahwa pemerintah tidak mempersulit dalam 

soal perijinan untuk mendirikan bangunan, untuk para investor yang ingin mendirikan 

bisnis hotelnya di Surabaya dinas Bappeko sudah memberikan peta perencanaan 

RTRW untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang diperuntukan lahan bisnis 

bidang perdagangan dan jasa, berikut kutipan pernyataan wawancara yang 

dikemukakan oleh informan yaitu kalau di bappeko itu asal itu semua itu sesuai 

dengan perencanaan RTRW tidak ada masalah, pada dasarnya pada prinsipnya 

diarahkan sesuai dengan konsep ideal yang direncanakan pemerintah untuk 

pembangunan kota.  

     Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh informan tersebut,  menunjukkan bahwa 

rezim yang berkuasa ingin mengubah wajah kota kearah yang modern, juga akan 

mengubah hal yang tradisional kepada hal modern dengan pedoman RPJMD tahun 

2015 dengan mengkaitkan teori rezim Stone yang berkuasa berhak membuat regulasi 

dan kebijakan pembangunan kota sesuai apa yang tercantum dalam RPJMD. Bila 

dikaitkan dengan teori pertumbuhan kota tentang Urban Rezim (Stone 1989) disini 

terlihat bahwa pemerintah yang berkuasa ingin mengubah wilayah kota yang baru dan 

modern serta menuju kota yang maju, dan menunjukkan aktor yang berperan besar 

dalam hal pertumbuhan kota adalah pemerintah. Ditambah lagi dengan pendapatan 

kota yang meningkat, maka dari itu di Surabaya juga berdampak pada pembangunan 

dan perubahan pendapatan ekonomi dan laju pertumbuhan serta peningkatan 

pendapatan ekonomi masyarakat Surabaya dan juga meningkatkan angka urbanisasi 

di Surabaya apalagi dengan banyak hotel di sektor jasa atau perhotelan membutuhkan 

banyak pekerja dan inilah yang bisa diserap. Keuntungan inilah yang ingin didapatkan 

oleh pemerintah kota Surabaya dalam pembangunan kota yang dilakukan. 

     Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan tersebut melihat data pada 

table pendapatan, pendapatan yang diterima pemerintah kota menunjukan bahwa 

sektor jasa menjadi sumber pendapatan baru yang akan terus berkembang dan 

dikontrol oleh pemerintah kota Surabaya karena pertumbuhannya tidak main-main. 
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Selain pendapatan yang meningkat angka penyerapan tenaga kerja dan penyediaan 

lapangan pekerjaan baru juga terbuka lebar, ini menggambarkan betapa pesatnya 

pertumbuhan ekonomi yang ada di Surabaya. Serta penarikan pajak ini juga diatur 

dalam Perda No 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi. Pak Fitri 

staff Bappeko Kota Surabaya menjelaskan bahwa arah pembangunan kota menuju 

kota pusat perdagangan dan penyedia jasa, ini bisa dilihat dengan Surabaya yang 

letaknya strategis diujung utara ada tanjung perak dan diujung selatan ada bandara 

juanda yang menjadikan Surabaya bisa dijadikan pusat perdagangan ataupun tempat 

transit para pendatang dan menangkap orang-orang yang masuk ke Surabaya dari 

manapun, ini keuntungan untuk kota Surabaya dengan dengan letak posisi strategis 

baik mau wisata atau hanya beristirahat untuk menuju kota-kota lain. Jasa terutama 

yang sangat butuh makanya banyak restaurant dan hotel-hotel muncul akhir-akhir ini. 

Ini semua untuk memfasilitasi itu. 

     Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktor utama dalam pertumbuhan dan 

pembangunan kota Surabaya ini yang menjadi aktor utamanya adalah pemerintah, 

dimana pemerintah sendiri yang memiliki dan mengatur program yang akan dibuat 

dalam melakukan pembangunan kota, sesuai dengan teori Urban Rezim (Stone 1989) 

dimana elite pemerintah berhak mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan 

kemampuan pemerintahnya untuk meningkatkan dan mengembangkan daerahnya 

agar terjadi keseimbangan. 

     Pemerintah kota Surabaya dalam pengembangan wilayahnya tidak berjalan sendiri, 

hal ini disebabkan karena keterbatasan pemerintah kota dalam hal keterbatasan 

anggaran yang digunakan untuk mengembangkan wilayahnya. Maka dari itu 

pemerintah kota berusaha untuk menggandeng pihak lain dalam mengembangkan 

wilayahnya. Tugas pemerintah kota hanya membuat regulasi, melakukan penataan, 

mengatur permasalahan perijinan dan membuat sanksi serta menghitung pendapatan 

yang harus disetorkan kepada pemerintah sebagai kompensasi dari pembangunan 

kota. Disini bisa kita tarik dengan teori Urban rezim (Stone 1989) dimana pemerintah 

dan pengusaha saling bekerjasama dalam mengelola lahan, namun tidak lupa 

pemerintah juga meminta bagian dari hasil pengelolaan lahan yang ada yaitu dengan 

pajak tadi, bisa dikatakan bahwa fenomena pertumbuhan kota ini menjadi ajang 

kepentingan pemerintah dan pengusaha yang saling bekerjasama dengan tujuan 
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ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada hitung-hitungan atau bagi hasil dari 

pajak yang dibayarkan pengusaha kepada pemerintah. 

     Dalam pertumbuhan kota, pemerintah selaku aktor utama berperan meningkatkan 

dan menghidupkan mesin-mesin industri di perkotaan yang akhirnya menciptakan 

pusat ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat kota, dan merangsang 

perputaran uang dengan cepat sehingga perekonomian di kota menjadi lebih hidup 

dan dinamis.  Kaitanya dengan perkotaan, umumnya yang menjadi incaran para aktor 

ekonomi adalah penguasaan sumber lahan, dimana elite ekonomi akan bekerjasama 

dengan pemerintah berkuasa untuk menguasai lahan-lahan yang akan dijadikan mesin 

industri oleh elite ekonomi dengan alih-alih juga sebagai bentuk pertumbuhan kota 

yang semakin tinggi. 

     Berbicara tentang pengusaan lahan atau perebutan pengusaan lahan ini tekait pada 

pertumbuhan ekonomi perkotaan dimana pembangunan kota secara line spacial. 

Artinya, bahwa pertumbuhan kota Surabaya terbagi atas area-area yang telah 

dikelompokkan. Misalkan, Surabaya Timur difokuskan sebagai tempat pemukiman 

warga dan juga sebagai tempat industri, seperti di Sier yang menjadi komplek industri. 

Itulah contoh line spacial dari pertumbuhan kota di bagian Surabaya Timur. Adapun 

wilayah lain juga memiliki rencana dan tata kelola sendiri, sesuai dengan 7 karakter 

rezim yang dikatakan Stone bahwa pemerintah memiliki akses penuh dalam 

pengelolaan lahan yang ada di Surabaya. 

     Elite pemerintah dan Elite ekonomi mampu membuat kesepakatan yang memang 

disetujui bersama serta berkomitmen mematuhi aturan yang telah disepakati bersama 

untuk mengembangkan kota. Pada akhirnya masyarakat bisa merasakan akibat dan 

dampak yang diberikan dari pertumbuhan kota tersebut, karena agenda dari 

pertumbuhan kota sendiri adalah ingin meningkatkan ekonomi perkotaan. Jika itu 

semua belum mencapai dan yang diuntungkan hanya sepihak maka pertumbuhan kota 

ini memang memfasilitasi pemerintah dan pengusaha karena kedua aktor ini sudah 

menjalin kerjasama. 

     Elite pemerintah yang berkuasa hanya mengakomodasi kepentingan kelompok 

pemodal atau pengusaha saja sedang di sisi lain mengesampingkan kepentingan 

masyarakat kota. Ini juga yang terkait dengan pertumbuhan kota yang disampaikan 

oleh Stone. Hakikatnya orang yang berada di dalam kelompok koalisi dan bekerjasama 
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itu pihak yang diuntungkan, konsensus yang dibuat jauh lebih berpengaruh meskipun 

kebijakan ataupun perda yang dibuat berganti, meskipun rezimnya berganti namun 

tetap tidak mengubah konsensus yang telah dibuat. (Stone 1989) 

KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil pengumpulan data, pemaparan data, dan juga analisis, diketahui 

bahwa pembangunan kota yang tidak hanya terpusat pada suatu wilayah, membuat 

perubahan dan ahli fungsi bangunan menjadi salah satu cara untuk merubah wajah 

kota. Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan rencana pembangunan 

kota namun dengan mengajak para elite ekonomi untuk mengembankan kota, dengan 

angka investasi yang tinggi membuat pertumbuhan kota dan income kota juga 

meningkat dengan geliat investasi juga memberi keuntungan bagi masyarakat yang 

sedang mencari pekerjaan, dan berdampak positif untuk para pencari tenaga kerja 

yang terserap dalam bidang pembangunan ini. 

     Pembangunan kota menuju pada konsep ideal seperti yang diinginkan pemerintah 

selaku rezim yang berkuasa berkenaan dengan ingin mengembangkan dan memajukan 

suatu daerah dengan harapan juga masyarakatnya sejahtera. Kenyataan dilapangan 

banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akhirnya harus mengorbankan beberapa 

kelompok elite serta pengusaha yan akhirnya mendominasi dan meraup keuntungan 

lebih banyak dari dampak pertumbuhan kota yang dirasa, membuat kekuatan 

pemerintah semakin dikalahkan oleh kekuatan pemodal yang mengendalikan 

perekonomian kota. Sehingga pertumbuhan kota hanyalah mengakomodasi kelompok-

kelompok yang memiliki modal, sehingga kelompok-kelompok itulah yang menguasai 

wilayah. Antara pemerintah dan swasta itu memiliki kepentingannya masing-masing, 

rumitnya lagi aktor pemerintah itu tidak tunggal dan satu suara terkait dengan 

kepentingannya. Sedangkan aktor-aktor para pengusaha juga memiliki 

kepentingannya masing-masing. 

     Pada kesimpulannya pembangunan kota seringkali hanya lebih mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan saja, serta memfasilitasi para 

pengusaha saja yang memiliki modal. Masyarakat yang tidak memiliki modal atau 

keinginan untuk berbisnis yang tinggal di deaerah perdagangan maka kalau dia tidak 

kuat dia akan menjual rumahnya atau tempat tinggalnya karena orang lain banyak 

yang mau mengembangkan dan berani membeli rumah mereka dengan harga mahal. 



17 

 

Sehingga inilah yang membuat kehidupan masyarakat semakin termarjinalkan dan 

masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kota. 
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