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ABSTRAK 

Penelitian ini berkonsentrasi pada dinamika politik tata ruang dalam pengembangan kawasan 

kota baru yang mencoba mengulas terkait dengan bagaimana aktor-aktor melakukan penataan 

dan pemanfaatan ruang dengan upaya-upaya pembangunan, serta sejauh mana pembangunan 

yang dilakukan terhadap dampak perkembangan perkotaan kedepan. Kawasan kota baru tidak 

lepas dari dorongan kepentingan swasta yang secara implisit merupakan bentuk upaya 

mengakomodir kepentingan oleh pemerintah dalam pemanfaatan ruang. Kota baru Sidoarjo 

tumbuh dengan dominasi sektor perumahan baik dari pengembang besar maupun kecil serta 

sektor perdagangan dan jasa yang ikut berkembang. Hal ini dimanifestasikan dengan berbagai 

bentuk investasi utamanya dalam bentuk perumahan, apartment, hotel, dan juga mall yang 

dianggap memiliki prospek nilai bisnis yang lebih menjanjikan dalam aspek permukiman. Yang 

prakteknya lebih menunjukkan adanya fenomena untuk menempatkan tempat bermukim sebagai 

komoditas yakni dengan membeli dan kemudian menyewakan (exchange value) daripada 

orientasi untuk menggunakannya (use value). Di sisi lain praktek-praktek tersebut berjalan di 

dukung dengan sangat strategisnya lokasi kawasan kota baru yang berdekatan dengan Kota 

Surabaya dimana aktvitas urban tidak dapat di hindarkan. Sementara itu, pemerintah juga 

berperan dalam penyediaan infrastruktur sebagai upaya melanggengkan proses pembangunan 

sebagai upaya mendukung adanya investasi dan menarik investor lain. Label kota baru Sidoarjo 

sebagai ruang yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan. Begitu masifnya 

pembangunan yang dilakukan oleh pengembang besar menjadi satu realitas semakin 

mendominasinya aktor swasta serta menjadi satu gambaran eksklusfitas dalam praktek 

pemanfaatan ruang di kawasan kota baru Sidoarjo. 

Kata Kunci : Kota Baru, Tata Ruang, Nilai Bisnis, Pertumbuhan Ekonomi. Kabupaten Sidoarjo 
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PENDAHULUAN 

Penataan ruang tidak akan terlepas dari proses politik yang begitu dinamis. Hal ini karena 

ruang menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan berbagai kepentingan politik oleh aktor-

aktor terkait dengan studi politik dalam perkotaan. Penataan ruang sendiri memiliki fungsi yang 

sangat penting yakni, perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota, 

perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kota serta 

keserasian antar sektor, pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau 

masyarakat, penataan ruang wilayah kota sebagai bagian dari kegiatan pembangunan1
. Disisi lain 

penataan ruang secara tidak langsung akan menarik adanya aktor lain yang ada di luar 

pemerintahan untuk kemudian terlibat aktif dalam proses mempengaruhi suatu perencanaan yang 

diikuti upaya-upaya pembangunan dengan memanfaatkan ruang yang ada. Keterlibatan ini 

umumnya di dasari atas ketidakmampun pemerintah secara finansial dalam melakukan upaya 

pembangunan. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan perkotaan aktor swasta memiliki 

peran besar dalam hal permodalan (investasi) dan juga  kelebihan inovasi yang ditawarkan2. 

Di Indonesia fenomena pengembangan kawasan kota baru bukan menjadi hal yang 

umum. Kota baru merupakan satu bentuk pengembangan wilayah yang sebelumnya masih belum 

berstatus kota baru kecil berkembang menjadi satu permukiman berskala besar dan memenuhi 

kelengkapan kota3. Perkembangan penduduk menjadi salah satu factor mendorong adanya 

pemanfaat ruang untuk kebutuhan bermukim baru. Hal ini tidak lepas dari semakin padatnya 

penduduk daerah asal yang kemudian mendorong penduduk untuk mencari alternatif baru. Di 

sisi lain adanya motif menekan biaya hidup juga tidak dapat dialpakan. Kebutuhan bermukim 

baru seringkali di dasari atas dasar kalkulasi dengan harapan dapat memiliki tempat tinggal 

dengan harga beli yang lebih murah ketimbang daerah kota namun fasilitas dan kenyamanan 

masih setara dengan yang ada di wilayah perkotaan. 

                                                           
1 Djoko sujarto. Pembangunan Kota Baru. Gunung Agung, Jakarta, 2003, Hal. 48 
2 David Harvey. "Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination." Annals of the 

Association of American Geographers 80.3 (1990): 418-436 
3 Djoko Sujarto. “Aspek Kepranataan Kota Baru. Perkembangan Kota Baru”, Jurnal Perencanaan Wilayah Dan 

Kota, Volume 2 No.1, Januari 1991. Hal 11 
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Kabupaten Sidoarjo secara geografis berdekatan dengan kota Surabaya. hal ini menjadi 

fenomena yang tidak dapat terhindarkan dari adanya aktivitas urban di Kota Surabaya yang 

notabene tumbuh dengan mengutamakan industrialisasi dan komersialisasi yang begitu masif dan 

prospektif. Surabaya yang semakin padat dengan luas lahan yang semakin menyempit 

mendorong adanya opsi alternatif bagi para penduduk untuk kemudian mencari alternative 

bermukim baru di daerah lain. Hal ini terindikasi dari semakin berkembangnya jumlah penduduk 

kota Surabaya yang kemudian mengakibatkan adanya migrasi ribuan warga ke Kabupaten 

Sidoarjo yang notabene merupakan daerah tetangga4. Hal ini yang kemudian membuat 

Kabupaten Sidoarjo bereaksi dengan menetapkan kawasan kota baru Sidoarjo yang mencakup 6 

kecamatan dengan komposisi keseluruhan wilayah Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, 

Kecamatan Buduran, Kecamatan  Wonoayu, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Krian dengan 

luas kawasan mencapai 3.995 Ha. Sementara itu terjadinya bencana lumpur lapindo 2006 silam 

mengakibatkan tidak berfungsinya lahan sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan 

reproduksi ruang untuk kebutuhan relokasi warga terdampak lumpur lapindo Sidoarjo yang 

kemudian disejalankan dengan penetapan kawasan kota baru tersebut5. Kawasan kota baru 

Sidoarjo ini merupakan kawasan strategis yang secara letak lokasi kawasan tidak jauh dari 

jantung kota, akses jalan tol ke Malang dan Surabaya serta juga mudahnya akses langsung ke 

Surabaya. Kenyataan tersebut yang kemudian dianggap dapat menarik perhatian aktor swasta 

untuk melakukan investasi dan terlibat aktif dalam mengembangkan kawasan kota baru tersebut. 

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas penelitian serupa. Pertama, penelitian 

dengan objek yang sama yakni kota baru namun dengan fokus permasalahan dan lokasi 

penetitian yang berbeda. Studi Akbar (2009) menunjukkan permasalahan kota baru dilihat dari 

perspektif kebijakan dengan fokus permasalahan yakni kebijakan simpang lima gumul sebagai 

kota baru di Kabupaten Kediri. Kebijakan terkait pembangunan Kota Baru dianggap gagasan 

yang prospektif oleh pemerintah dengan harapan dapat menarik adanya investasi yang 

berimplikasi pada pendapatan daerah. Kota baru di Kediri tersebut di wujudkan diatas lahan 

                                                           
4 Jawapos, “Perbulan Rata-rata 1.135 Orang Migrasi Ke Sidoarjo”, 

https://www.jawapos.com/read/2016/07/11/38723/perbulan-rata-rata-1135-orang-migrasi-ke-Sidoarjo. 
Diakses 14 Januari 2018, jam 18.00 WIB 
5 “Korban Lapindo Duduki Gerbang Kahuripan Nirwana Village”, Detik News Online: Berita Jawa Timur, 

https://news.detik.com/jawatimur/1055896/korban-lapindo-duduki-gerbang-kahuripan-nirwana-village. Diakses 

Pada 20 Desember 2017,  jam 22.00 WIB 

https://news.detik.com/jawatimur/1055896/korban-lapindo-duduki-gerbang-kahuripan-nirwana-village
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persawahan luas yang notabene jauh dari label sebuah kota. Sementara itu dibutuhkan anggaran 

yang cukup besar untuk mewujudkan pembangunan masif yang merepresentasikan kota baru. 

Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah membuka investasi agar dapat menarik pihak 

swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwsanya kebijakan terkait dengan pembentukan kota 

baru sangat bergantung pada investor dan juga penataan ruang yang strategis dan juga proses 

politik dalam mengakomodir juga sangat menentukan6. Hal tersebut yang kemudian membuat 

kota baru yang berada di kawasan simpang lima gumul berubah menjadi kawasan wisata ikonik 

yang secara tidak langsung dalam aspek kebijakan adanya perubahan orientasi kepentingan 

akibat tidak sesuainya ekspektasi terkait investasi yang dilakukan7. Kedua, studi Wira (2017) 

dalam penelitiannya tentang rezim pertumbuhan kota di Kecamatan Gunung Anyar Kota 

Surabaya Timur menunjukkan bahwasanya dalam memanfaatkan ruang dengan orientasi 

pertumbuhan ekonomi maka pola kepentingan tidak akan terlepas dari kolaborasi aktor 

pemerintah dan aktor swasta8. Disisi lain pemanfaatan ruang yang terjadi di Surabaya Timur 

dianggap sebagai upaya pemerataan pembangunan serta memaksimalkan orientasi business valu 

dengan ketersediaan lahan yang ada.  

Dari kasus sebelumnya dengan adanya perbedaan fokus dan objek penelitian, hal ini 

menjadikan penulis mencoba melengkapi penelitian terdahulu dimana penelitian kali ini 

mengenai Politik Tata Ruang : Mesin Pertumbuhan Kota Dalam Pengembangan Kawasan Kota 

Baru Di Sidoarjo. Penelitian ini kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokus 

penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan ruang yang melihat kota sebagai bentuk sebuah 

mesin untuk mewujudkan adanya pertumbuhan dengan terobosan adanya konsep Kawasan Kota 

Baru. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk menganalisis dari hasil temuan dilapangan yang kemudian disesuaikan dengan 

konsep serta kerangka teoritik yang relevan sehingga dapat ditemukan jawaban serta gambaran 

mendalam untuk kemudian dapat menjadi satu pengetahuan bersifat membangun dan 

                                                           
6 Akbar, Realina. Elite Lokal dan Kebijakan Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Sebagai Kota Baru 

Kabupaten Kediri. Skripsi. Universitas Airlangga. 2008. 
7 Wira, Harya Wresni. Rezim Pertumbuhan Kota: Studi Pembangunan di Kecamatan Gunung anyar. Skripsi. 

Universitas Airlangga. 2017. 
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evaluative9. Penulis melakukan wawancara dengan aktor-aktor yang merepresentasikan 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 

DINAS PU dan BINA MARGA, DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan juga masyarakat. Di samping 

itu penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pengembang perumahan 

yang merepresentasikan aktor swasta. 

 

Teori Mesin Pertumbuhan Kota (Growth Machine) 

Pada studi politik perkotaan, menurut Loga dan Molotch tidak akan terlepas dari proses 

yang melibatkan actor politik dan ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam Teori Mesin Pertumbuhan 

yang terkonsentrasi terhadap perkembangan suatu kota. Teori ini melihat bahwasanya 

perkembangan sebuah kota tidak terbentuk atas kepentingan pemerintahan semata melainkan 

adanya kekuatan diluar pemerintahan yang berorientasi bisnis dan keuntungan ekonomi. 

Kekuatan bisnis yang kemudian tumbuh dan melakukan dominasi atas pemanfaatan ruang atau 

dengan kata lain yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan sutu kota10. Teori Mesin 

Pertumbuhan ini dikenalkan oleh Logan dan Molotch. Pandangan teori ini lebih menekankan 

bagaimana kelompok kepentingan tertentu melakukan dominasi serta memiliki daya dalam 

memanfaatkan ruang atas kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah sebagai actor penataan 

ruang. Adanya kekuatan bisnis dalam pandangan Teori Mesin Pertumbuhan ini di 

representasikan sebagai pihak swasta atau pengembang. Dengan penguasaan atas permodalan 

serta diwujudkan dalam hal investasi tehadap peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah 

maka akan ada keuntungan yang diperoleh pihak swasta atau pengembang dari pembangunan 

yang dilakukan. Disamping itu dalam kerangka kebijakan public keberadaan kekuatan bisnis 

menjadi salah satu kelompok kepentingan yang memiliki relasi kekuasaan dengan pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan. Kelompok kepentingan yang direpresentasikan oleh pihak 

pengembang dalam pandangan Logan dan Molotch ini memiliki kecenderung memanfaatkan 

ruang atau pemanfaatan lahan sebagai aset atau investasi yang berkelanjutan. Dengan kata lain 

ada perbedaan value dalam konteks pemanfaatan ruang yakni exchange value dan use value. 

Perbedaan ini tidak lepas dari orientasi bisnis ruang merupakan instrument utama dalam 

                                                           
9 Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung, 2007, Hlm. 3 
10 J. Logan and H. Molotch, Urban Fortune: The Political Economy of Place, Berkeley: University of California 

Press, 1987, p. 52 
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mendapatkan keuntungan dengan cara memasarkan lahan sebagai aset yang di perjual belikan. 

Tentu dalam berkaitan dengan sektor property dan juga keuntungan yang di dapat dari pembeli 

property yang di bangun. Dengan semakin berkembangnya property dan ekspansi pembangunan 

yang meningkat maka pihak pengembang akan semakin dekat dengan pertumbuhan kota yang di 

maksud. Dalam pandangan Teori Mesin Pertumbuhan teori ini juga tidak mengalpakan peran 

actor-aktor yang lain yakni pemerintah dan kelompok kepentingan lain. Pemerintah 

berkepentingan terhadap adanya keuntungan ekonomi yang diklaim sebagai pendapatan daerah. 

Kemudian masyarakat yang diuntungkan akan mendapat keuntungan jika memiliki bargaining 

dalam melegitimasi pertumbuhan ekonmi yang didominasi oleh kekuatan bisnis. Di sisi lain 

menurut Alan Harding dalam memetakan actor-aktor yang berkepentingan dalam pertumbuhan 

kota, tidak akan lepas dari aliansi yang terbentuk yakni pertama, kelompok developer, financier, 

atau mereka yang langsung mendapat untung dari proses pembangunan. Kedua, kelompok yang 

mendapatkan untung secara tidak langsung, biasanya dari peningkatan penggunaan jasa dan 

produknya karena pembangunan, misalnya media lokal atau suplier material pembangunan. 

Ketiga, kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat yang mendapatkan keuntungan 

dari proses pertumbuhan kota.11 

Dalam pengembangan kawasan kota baru yang mengusung pengembangan permukiman 

baru juga bukan tidak mungkin terjadi fenomena exchange value. Dominasi swasta dalam 

pengembangan kawasan dibuktikan dengan adanya peluang investasi yang dibuka oleh 

pemerintah menjadi satu pintu terkait dengan praktek pemanfaatan ruang exchange value. Di sisi 

lain adanya kawasan kota baru merupakan kawasan strategis yang memberikan kontribusi besar 

terhadap pendapatan daerah melalui sektor pajak dari aktitas pengembangan yang dilakukan. 

Dalam pandangan ini mesin pertumbuhan ekonomi, akan cenderung mengedepankan orientasi 

pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan ruang yang ada. ruang sebagai instrument dalam 

mendatangkan keuntungan ekonomis akan bekerja linier jika investor dapat terlibat aktif dalam 

pembangunan. di pihak yang lain, pemerintah sebagai actor penataan ruang dengan keterbatasan 

permodalan maka secara tidak langsung akan membatasi perannya lebih kepada penyediaan 

infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kawasan berstatus kota baru tidak 

                                                           
11 Alan Harding, “Elite Theory and Growth Machine” in David Judge, Gerry Stoker, and Harold Wolman, Theories 

of Urban Politics, London: Sage Publication, p. 42 
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cukup hanya membangun. Namun harus pola-pola strategis dalam membuat ruang terpadu harus 

di wujudkan sehingga prospek perkembangan dari kawasan kota baru ini benar-benar dapat 

memunculkan sentiment positif terhadap investor lain sehingga berpengaruh terhadap daya tarik 

kota baru itu sendiri. Kawasan kota baru di Kabupaten Sidoarjo yang mencakup 6 bagian 

kecamatan dengan luas mencapai 3.995 Ha ini mepresentasikan adanya lokus pengembangan 

yang tidak lepas dari tujuan memadukan. Dengan luas lahan yang besar maka ketersediaan ruang 

untuk dimanfaatkan menjadi satu harapan besar sebagai bentuk misi pertumbuhan ekonomi 

yang besar pula. Di sisi lain mesin pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada investasi yang 

masuk dalam suatu daerah khusunya pada kawasan strategis yang akan dikembangkan. 

 

Aktor Ekonomi Mengendalikan Aktor Politik 

Kawasan Kota Baru Sidoarjo merupakan Kawasan Stretagis Kabupaten yang terbentuk atas 

kepentingan yang bersifat kompromis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana ruang di manfaatkan 

sebagai bagian dari orientasi yang bermuatan politis dan ekonomi. Muatan tersebut tidak bisa 

dialpakan mengingat ruang merupakan sumber daya yang sangat penting dalam aspek perkotaan. 

Sumber daya yang dimaksud yakni lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di 

berbagai bidang yang merepresentasikan penataan sebuah kota. Hal ini yang kemudian menarik 

adanya aktor-aktor untuk menempatkan ruang sebagai aspek fundamental yang harus 

diperhatikan. Seperti halnya penetapan kawasan kota baru sebagai bagian dari kebijakan yang 

ada dalam Perda RTRW No.6 tahun 2009-2029 Kabupaten Sidoarjo.  

Ditetapkannya kawasan kota baru Sidoarjo sebagai kawasan strategis berawal dari adanya 

dinamika tata ruang Sidoarjo ditandai dengan semakin meningkatnya aktiviatas urbanisasi dari 

Kota Surabaya. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang 

notabene sebagai kabupaten penyangga kota Surabaya ingin memanfaatkan kepadatan 

pembangunan yang ada diwilayah Surabaya yang berdampak pada kebutuhan urban untuk 

memperoleh tempat tinggal baru namun dengan lokasi yang strategis. Selain itu adanya bencana 

yang terjadi 2006 silam mengakibatkan sebagian wilayah Sidoarjo yang ada di bagian selatan 

mengalami disfungsi lahan akibat bencana lumpur lapindo Sidoarjo. Adanya permukiman yang 

eksis di kawasan terdampak lumpur akhirnya harus dilakukan relokasi yang secara tidak 
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langsung mendorong pemerintah melakukan pemetaan ruang atas dasar kebutuhan bermukim 

baru bagi warga yang terkena dampak lumpur lapindo. Salah satu stakeholder yang secara tidak 

langsung berkepentingan dalam mendukung kebutuhan relokasi yakni PT. Mutiara Masyhur 

Sejahtera pemilik perumahan Kahuripan Nirwana. Hal ini di latar belakangi oleh bencana lumpur 

yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal para penduduk di kecamatan porong, kecamatan 

porong, dan sebagian kecamatan tanggulangin dimana perumahan. Kahuripan Nirwana sebagai 

pengembang yang memiliki ikatan dengan PT. Minarak Lapindo Brantas mengambil alih 

tanggung jawab terkait dengan relokasi rumah, Pembangunan yang dilakukan oleh PT. MMS 

(Mutiara Masyhur Sejahtera) berkembang pesat pada periode pertama kepempimpinan bupati 

Sidoarjo Saiful ilah yakni pada tahun 2009. Bagaimana bisnis di wilayah peruntukan relokasi 

korban lumpur lapindo mulai berkembang dengan menawarkan hunian kelas elite yang lebih 

beriorientasi bussiness value, hal tersebut bisa dilihat dari adanya proyeksi dan adanya dukungan 

dari pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan sebagai manifestasi 

pembangunan yang dapat membawa keuntungan secara ekonomis. Secara spesifik dukungan 

tersebut berfokus pada upaya perbaikan infrastruktur seperti pelebaran jalan, perbaikan saluran 

air, dan fasilitas lain untuk mendukung aspek permukiman yang nyaman. Melihat dari adanya 

pembangunan yang telah dilakukan terdapat upaya-upaya untuk menghadirkan pertumbuhan 

ekonomi baru di kawasan yang baru. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan yang berdampak 

pada pembangunan berkelanjutan sehingga kawasan Kota Baru yang tengah berjalan ini akan 

memberikan dampak social ekonomi kepada masyarakat dan sumber pendapatan daerah untuk 

pemerintah. 

Di lain sisi dalam penetapan kawasan kota baru juga harus memperkuat kebijakan 

penataan ruang dengan disiapkannya masterplan kota baru. Namun seringkali dalam 

mempersiapkan penataan ruang tersebut, alpa dalam memberikan informasi maupun sosialisasi 

terhadap masyarakat yang seharusnya dapat lebih terdorong aktif untuk turut serta menjadi 

bagian dari aktivitas pengembangan kota baru. Begitu kuatnya penetrasi dari pihak swasta yang 

melakukan invetasi dengan tawaran pertumbuhan ekonomi bisa saja menggeser keberpihakan 

terhadap masyarakat. Hal ini sering terjadi yang dalam realitasnya berkaitan dengan pengambilan 

suatu keputusan. Konsep kebijakan yang baik haruslah bersifat inklusif serta proses identifikasi 

masalah tidak mengalpakan aspirasi masyarakat dalam konteks kebijakan tata ruang. Hal ini akan 
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berpotensi menjadi masalah kemudian jika actor penataan ruang seolah mengalpakan upaya-

upaya dalama memenuhi kebutuhan yang berbasis sosio cultural masyarakatnya sehingga 

nantinya output dari perumusan kebijakan menjauh dari kepentingan masyarakat. Tidak 

dilibatkannya masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan seringkali muncul 

polarisasi kepentingan yang hanya menguntungkan segelitintir actor dalam suatu kebijakan. 

Dalam konteks penataan ruang yang eksklusif pada sekelompok orang, hal ini akan mengarah 

pada upaya pembangunan yang hanya menempatkan kebijakan tata ruang sebagai instrument 

politik dalam mencapai nilai-nilai ekonomis12. 

Tidak matangnya penataan ruang berkaitan dengan masterplan hal ini berarti namun 

harus dihadapkan dengan realitas arus investasi yang begitu cukup besar dalam memanfaatkan 

ruang di kawasan kota baru, Fenomena ini tentu tidak lepas dari telah adanya investasi yang 

dilakukan aktor swasta terhadap pemerintah sehingga meskipun permasalahan masterplan kota 

baru tidak boleh menghambat upaya pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta sebagai 

aktor pemanfaatan ruang. Hal ini seperti yang dibahas oleh Logan dan Molotch bahwa dalam 

mengembangan kawasan Kota Baru lebih kepada maksud kepentingan yang beorientasi bisinis 

dan ekonomi13. Sedangkan kepentingan pemerintah hanya terbatas pada dukungan dalam 

melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan kota. 

 

Kawasan Kota Baru Sebagai Permukiman Yang Bermuatan Business Value 

Kabupaten Sidoarjo yang notabene sebagai kota penyangga Surabaya tidak mengalpakan 

potensi perluasan aktivitas perekonomian utamanya di berbagai bidang. Utamanya yakni dengan 

keberadaan permukiman. Permukiman dalam konsep kota baru ini tidak lepas dari upaya 

mendorong sentimen pasar yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas lainnya seperti 

perdagangan serta usaha-usaha mikro yang lain. Hal ini dibuktikan adanya arah pertumbuhan 

ekonomi yang tumbuh dengan adanya bidang perumahan (housing) sektor perdagangan dan juga 

                                                           
12 Asani, Yuan. Politik Tata Ruang: Mesin Pertumbuhan Kota Dalam Pengembangan Kawasan Kota Baru Di 

Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga. 2018 

13 J. Logan and H. Molotch, Urban Fortune: The Political Economy of Place, Berkeley: University of California 

Press, 1987, p. 52 
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sektor industri pengolahan sebagai sektor yang menyumbang surplus besar dalam mempengaruhi 

pertmbuhan ekonomi daerah. Merupakan satu keuntungan yang berdampak pada adanya 

pertumbuhan ekonomi daerah yang ditawarkan kawasan kota baru sebagai lokus pembangunan 

yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. 

Di sisi lain dalam aspek penataan ruang kawasan kota baru Sidoarjo tidak lepas dari 

mewujudkan permukiman yang terkoneksi. Lebih lanjut pengembangan kawasan Kota Baru 

Sidoarjo ini mengedepankan aspek permukiman yang terkoneksi. Hal ini bertujuan untuk 

mewujudkan penataan ruang yang lebih baik. Secara teknis konektifitas yang dimaksud yakni 

terhubungnya akses perumahan satu dengan perumahan lain. Selain itu pemerintah sebagai 

penyedia infrastruktur seperti adanya jalan umum dapat terhubung dengan akses jalan perumahan 

sehingga kawasan Kota Baru ini dapat terbentuk terintegrasi.14 

Pengembangan ini yang kemudian akan memunculkan potensi penambahan kepadatan 

penduduk di kawasan kota baru tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi pengembangan 

kawasan yang terkonsentrasi pada aktivitas permukiman yang berorientasi pertumbuhan 

ekonomi. Di sisi lain adengan adanya adanya peningkatan konsentrasi penduduk dapat diikuti 

dengan perluasan bisnis secara mikro. Hal ini tidak terlepas dari maksud untuk menyediakan 

kebutuhan penduduk yang bersifat utama bukan hanya sekedar komplementer sehingga dalam 

kawasan kota baru akan terjadi eskalasi aktivitas ekonomi. Gambaran ini yang kemudian 

menjadikan kawasan kota baru sebagai wilayah yang memiliki daya tarik bagi para investor 

untuk dapat terlibat aktif dalam mengembangkan kawasan kota baru. Hal ini ditandai dengan 

cukup masifnya pembangunan di kawasan kota baru seperti semakin banyaknya pembangunan 

perumahan yang ada di Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Taman, kemudian adanya Lippo 

Plaza, pembangunan Apartment Prospero, Hotel Aston yang berada di komplek Kahuripan 

Nirwana Village, serta rencana pembangunan Kiani Bussines Park yang ada di Kecamatan 

Sidoarjo. Tentu pemanfaatan ruang tersebut tidak lepas dari strategisnya lokasi yang menjadi 

bagian dari kawasan kota baru itu sendiri. Realitas tersebut merupakan prioritas yang 

dipertimbangkan oleh aktor swasta dalam memanfaatkan ruang demi memastikan bahwa 

investasi yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan dan seminimal mungkin menekan 

                                                           
14 Asani, Yuan. Politik Tata Ruang: Mesin Pertumbuhan Kota Dalam Pengembangan Kawasan Kota Baru Di 

Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga. 2018 
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kerugian yang bisa menjadi masalah jika tidak ada perhitungan yang matang. Disisi lain dengan 

adanya perumahan baru ini pasti akan mendatangkan penduduk yang dalam realitasnya arus 

urban dari Surabaya masih mendominasi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin bertambahnya angka 

tenaga kerja yang ada di Surabaya namun ketersediaan hunian yang relative mahal sehingga 

beberapa warga Surabaya akhirnya membeli rumah di kawasan Kota Baru tersebut. 

Dengan adanya ketersediaan lahan dalam ruang yang memiliki prospek untuk 

berkembang jika dimanfaatkan, hal ini juga akan menarik actor bisnis non perumahan lain seperti 

pembangunan ruko, toko-toko dan perdagangan jasa menjadi satu pemanfaatan ruang yang 

cukup prospektif. Ruang sebagai instrument dalam mendatangkan keuntungan ekonomis akan 

mendorong para investor untuk bergerak aktif di sektor-sektor tersebut. Hal ini menurut logand 

dan molocth dalam mesin pertumbuhan merupakan bentuk pemanfaatan lahan sebagai value 

yang dapat dijadikan sebagai aset yang diperjualkan (exchange value). Cara memanfaatkan lahan 

tersebut merupakan bentuk strategi bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan bersifat 

kontinyu dengan kata lain, aset yang dipakai (use value) bukanlah ide bagus dalam 

memanfaatkan ruang yang ada. Fenomena tersebut seperti pembangunan perumahan yang 

dilakukan oleh pengembang Surya Harmoni, dimana rumah yang habis terjual namun dilakukan 

sebagian pemanfaatannya merupakan bagian dari upaya exchange value serta pembangunan ruko 

dalam komplek Kahuripan Nirwana Village untuk memenuhi kebutuhan para penyewa sebagai 

kantor dai usaha yang dimilikinya. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan habisnya unit-unit 

rumah di perumahan yang berlokasi di Kecamatan Sukodono. Tentu dengan adanya 

realitas akan memunculkan informasi yang bedampak tertariknya investor lain untuk 

memiliki tanah dan membangun rumah yang ada dalam kawasan Kota Baru15. 

Disisi lain proses pemanfaatan ruang yang terjadi dalam wilayah PT. Kahuripan Nirwana 

Village menujukkan adanya kolabarasi antar actor. Adanya perbedaan perbedaan spesialisasi ini 

yang kemudian mendorong untuk berkolaborasi dalam mengembangkan pembangunan. Hal ini 

juga tidak terlepas dari upaya mengakomodir kepentingan swasta lain, sehingga memiliki peran 

yang sama dalam mendorong aktif adanya pertumbuhan. Dengan sistem kolaborasi antar actor 

swasta tersebut, maka pengembangan yang dilakukan akan lebih terfokus serta penguatan antar 

                                                           
15 Asani, Yuan. Politik Tata Ruang: Mesin Pertumbuhan Kota Dalam Pengembangan Kawasan Kota Baru Di 

Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga. 2018 
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stakeholder lebih terjaga karena adanya multiply effect dari aspek pemanfaatan ruang yang ada. 

Refleksi PT. Kahuripan Nirwana yang di kelola oleh banyak PT. menggunakan sistem 

pembagian kerja. Yakni PT. Excel yang berperan sebagai actor yang memperhatikan aspek 

lingkungan hijau, PT. Pazkul yang berperan sebagai actor yang focus terhadap pengembangan 

sektor kuliner, serta apartment oleh PT. Prospero. Aston Hotel oleh PT. Aston. Hal ini menurut 

molotch, dalam mewujudkan pertumbuhan tidak terbatas adanya kelompok kepentingan yang 

utama (pemerintah-pengembang utama) namun terdapat kelompok kepentingan lain yang secara 

tidak langsung mendukung dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Fenomena ini 

merupakan satu bentuk aliansi kelompok kepentingan sebagain bagian dari mesin pertumbuhan 

kota yang bersifat mutual. 

 

Kesimpulan 

Kota baru sebagai kawasan strategis Kabupaten Sidoarjo pada mulanya didasarkan pada 

kebutuhan ruang untuk bermukim. Adanya permukiman baru dalam kawasan kota baru ini tidak 

lepas dari dampak bencana lumpur lapindo Sidoarjo yang dalam realitasnya bersifat bias dan 

bertendensi pada maksud kepentingan bisnis. Namun pengembangan kawasan kotabaru dengan 

wilayah yang tergolong strategis membuat pemerintah perlu mendorong adanya pertumbuhan 

ekonmomi dengan memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada. Kawasan kota baru yang pada 

dasarnya berada di wilayah barat Sidoarjo sekaligus berperan dalam menghidupkan kembali 

dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui aspek-aspek pembangunan. Tentu dalam 

melahirkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya melibatkan actor pemerintah.  Namun peran 

pengembang sebagai representasi pihak swasta sangatlah penting dalam mewujudkan 

permukiman kota baru yang terkoneksi. Aspek permukiman yang terkoneksi menjadi satu value 

yang harus diwujudkan sehingga berdampak terhadap keberhasilan kota baru Sidoarjo yang lebih 

tertata. Swasta yang memiliki kekuatan permodalan serta berkapasitas menghadirkan inovasi 

berakibat mendominasinya pembangunan oleh pihak swasta didukung penyediaan infrastruktur 

menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pola relasi tersebut kemudian tidak 

lepas dari orientasi menjadikan kota baru sebagai pusat business value dengan komoditasnya 

yakni bidang properti.  
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