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1.1 Latar Belakang 

 

 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kota-kota di Indonesia dalam prosesnya selalu mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang disesuaikan dengan pembangunan di daerahnya. Pembangunan 

yang dilakukan di kawasan perkotaan banyak berupa pembangunan fisik yang mana 

akan memberikan pengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan. Peningkatan intensitas 

pembangunan ini semakin lama menyebabkan ketersediaan lahan semakin menurun. 

Pembangunan yang intensif untuk mengatasi keterbatasan lahan kota bagi 

pembangunan sudah semakin sulit dilakukan (Zulkaidi 1991, 19). Beberapa kasus di 

Indonesia, utamanya yang terjadi di kota-kota besar menunjukkan bahwasannya 

peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan agenda pembangunan 

menghasilkan konsekuensi logis pada berkurangnya jumlah lahan yang tidak sebanding 

dengan permintaan dan kebutuhan akan lahan. Kondisi kota-kota besar yang dianggap 

strategis menghasilkan suatu bentuk kewajaran ketika menghadapi situasi peningkatan 

jumlah penduduk di suatu daerah. Sebagai dampaknya, dibutuhkan lahan atau ruang 

lebih untuk menampung berbagai kebutuhan daerah seperti agenda pembangunan 

daerah serta pemenuhan kebutuhan penduduk daerah itu sendiri. 

Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang cenderung massif, utamanya 

peningkatan populasi di kota-kota besar merupakan permasalahan atau konsekuensi 

yang harus dihadapi ketika dalam prosesnya kota tersebut mengalami perkembangan 

yang pesat, baik dari segi pembangunan mau pun ekonomi. Persoalan semacam ini 

banyak memberikan pengaruh pada kebutuhan dasar seperti permukiman atau 

perumahan, di mana ketika penduduk terkonsentrasi pada pusat kota sebagai tempat 

utama dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya dalam hal pekerjaan, maka 

sangat memungkinkan permintaan terhadap perumahan atau tempat tinggal akan 

meningkat. Sebagai salah satu kebutuhan primer, kebutuhan akan tempat tinggal 

menjadi salah satu permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat kota. Perihal 

semacam ini menjadi salah satu penyokong tumbuhnya kawasan kota baru, dalam 
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pengertian kota baru sebagai kota penyangga dari kota induk yang menjadi pusat 

aktivitas ekonomi dan pemerintahan. 

Menurut Djoko Sujarto (1993) terdapat kategorisasi dalam mendefinisikan kota 

baru, di antaranya kategori tersebut adalah yang pertama kota baru yang dibangun 

dengan perencanaan sebagai kota baru penunjang atau supporting new town dan yang 

kedua adalah kota baru yang dibangun dengan perencanaan sebagai kota mandiri 

(Sujarto 1993, 12). Fenomena perluasan kota semacam ini juga dapat disebut dengan 

urban sprawl, di mana urban sprawl dapat didefinisikan sebagai fenomena di mana 

terjadinya perluasan dari kehidupan perkotaan, khususnya kawasan metropolitan, ke 

daerah atau wilayah di sekitar pusat kota tersebut. Definisi lain dari urban sprawl dapat 

dipahami sebagai kondisi persebaran dan pergeseran pemanfaatan ruang atau lahan di 

perkotaan ke daerah atau wilayah tertentu. Fenomena urban sprawl merupakan 

fenomena umum yang banyak terjadi di kota-kota metropolitan, tidak hanya di 

Indonesia, melainkan merupakan fenomena umum yang banyak terjadi pada berbagai 

negara-negara dunia. Urban sprawl merupakan suatu fenomena yang disebabkan 

karena adanya permasalahan dari kota induk atau kota metropolitan yang tidak dapat 

diselesaikan dan membutuhkan bantuan daerah atau kota lain yang berstatus sebagai 

kota penyangga. 

Terkait dengan fenomena pertumbuhan dan perkembangan kehidupan 

perkotaan, di berbagai belahan dunia proses tersebut akan melalui tahapan yang sama. 

Fenomena urban sprawl sebagai salah satu proses yang menunjukkan suatu kota 

mengalami pertumbuhan atau perkembangan telah terjadi terlebih dahulu di negara- 

negara maju seperti Amerika Serikat. Ditunjukkan bahwasannya urban sprawl yang 

terjadi di Amerika Serikat mulai muncul pada sekitar abad ke-19 sampai pada awal 

abad ke-20, di mana populasi penduduk pada sekitar tahun 1790-an masih banyak 

terkonsentrasi pada wilayah pedesaan (Thomas J. Nechyba 2004, 178-180). 

Perkembangan tersebut mulai terjadi dan mengalami pergerakan cukup signifikan dari 

tahun ke tahun, sekitar tahun 1850-an populasi penduduk tersebut mulai bergeser ke 
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wilayah perkotaan sampai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 urban sprawl mulai 

massif terjadi dengan adanya industrialisasi dan urbanisasi. Dua hal tersebut, urbanisasi 

dan industrialisasi, menjadi faktor pendorong bagi munculnya urban sprawl pada 

negara-negara modern. 

Fenomena demikian menunjukkan bahwasannya proses pertumbuhan suatu 

kota merupakan suatu bentuk kompleksitas karena di dalam kota akan ditemukan 

berbagai interaksi yang mendukung pertumbuhan kota itu sendiri. Kota sebagai entitas 

yang di dalamnya terdapat interaksi berbagai aktor yang memiliki berbagai 

kepentingan yang berbeda memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek dalam 

kehidupan perkotaan, termasuk perihal pembangunan ruang dan pemanfaatan lahan. 

Urban sprawl yang merupakan bagian dari proses pertumbuhan suatu kota yang terkait 

dengan berbagai aspek seperti pertumbuhan populasi penduduk, aktivitas ekonomi, 

serta utamanya terkait dengan perubahan ruang atau perluasan pemanfaatan ruang yang 

terjadi di perkotaan. Fenomena demikian merupakan kondisi yang lumrah terjadi pada 

bentuk kota metropolitan, di mana akan ditemukan interaksi antara kota induk dengan 

kota-kota penyangga di sekitarnya. 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwasannya kota-kota di dunia dalam 

mengalami proses pertumbuhan kota akan melalui pola yang sama, sekali pun di setiap 

wilayah akan ditemukan ciri khusus yang membedakan pertumbuhan kota antar 

wilayah. Dalam jurnal “Globalization, regional development, and mega-city expansion 

in Latin America: Analyzing Mexico City’s peri-urban hinterland” yang membahas 

mengenai perubahan ruang perkotaan mega-city di Amerika Latin dalam konteks 

globalisasi dijelaskan bahwasannya perubahan ruang dan perluasan perkotaan di setiap 

belahan dunia akan menunjukkan pola yang sama dengan ciri khas tertentu di setiap 

wilayah. 

Di Amerika Latin misalnya, proses perubahan ruang dalam perkotaan ditandai 

dengan bentuk kota metropolitan yang polisentris menghasilkan pola berupa 

persebaran pengaruh dari daerah inti atau kota induk terhadap kota di sekitarnya 
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(Adrian G Aguilar 2003, 4). Pertumbuhan kota di Amerika Latin berkecenderungan 

membentuk suatu mega-city atau medium-city dengan kota-kota besar yang terkenal 

seperti Mexico, Santiago, dan Buenos Aires. Kemudian di kota-kota kawasan Asia 

Tenggara menunjukkan bagaimana pertumbuhan dan perubahan ruang perkotaan 

terbentuk sebagai sebuah percampuran antara aktivitas perkotaan dan pedesaan. Dalam 

lingkup globalisasi percampuran antara perkotaan dan pedesaan disebut dengan desa- 

kota (Adrian G Aguilar 2003, 5). Berbeda dengan kedua kawasan tersebut, kota-kota 

di Afrika tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap aktivitas perkotaannya 

utamanya terkait dengan perubahan ruang. Kota-kota di Afrika tumbuh tanpa 

dipengaruhi oleh aktivitas pada kota induk atau kota inti, sehingga tercipta batasan- 

batasan yang jelas antar perkotaan. 

 
Pola perkembangan kota seperti yang ditunjukkan di atas merupakan suatu 

bentuk implementasi bagaimana globalisasi sebagai fenomena dunia memberi 

pengaruh terhadap bagaimana ruang-ruang di perkotaan mengalami pergeseran dan 

membentuk suatu pola tertentu. Kondisi ini telah banyak terjadi di kota-kota dunia, di 

mana bukan persoalan globalisasi, melainkan bagaimana kota-kota di dunia berlomba 

untuk membentuk suatu kota global. Tidak hanya kota global yang dikenal dunia, 

Tokyo, London dan New York, saat ini kota dalam struktur area metropolitan bergerak 

menuju kota global. 

 
Sebagai salah satu contoh kota di dunia yang mengarah pada pembentukan kota 

global adalah Sydney. Dalam jurnal “Global City Sydney”, dijelaskan bagaimana 

Sydney merupakan kota global terbesar yang berada di kawasan Asia-Pasifik, di mana 

dalam perkembangannya Sydney banyak melakukan berbagai pembangunan untuk 

mendukung kota global. Bagaimana ruang-ruang di Sydney dimanfaatkan sebagai 

bentuk penunjang kota global, tidak terkecuali untuk kawasan perumahan yang 

dibangun dalam satu kawasan yang terintergrasi dengan sarana dan prasarana 

penunjang seperti transportasi publik (Ronald K.Vogela 2018). 
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Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia saat ini juga 

bergerak untuk menjadi bagian dari kota global. Sebagai salah satu pusat kegiatan 

ekonomi nasional pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya, menjadikan 

Surabaya memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga dalam praktiknya 

memberikan dampak pada kota-kota penyangga di sekitarnya termasuk dalam fokus 

penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Gresik sebagai kota penyangga dari Surabaya 

dalam perkembangannya mendapatkan banyak pengaruh dari pertumbuhan Surabaya 

itu sendiri. Sebagai hinterland dari Kota Surabaya dan merupakan bagian dalam 

Surabaya Metropolitan Area atau SMA memberikan dampak pada perkembangan 

Kabupaten Gresik yang mencakup pada persoalan pembangunan daerah. 

Pada dasarnya perkembangan kota tidak bisa dilepaskan dari agenda 

pembangunan, di mana dengan adanya agenda pembangunan yang berjalan dengan 

lancar sebenarnya dapat memberikan peluang pada peningkatan ekonomi daerah. Kota 

Surabaya misalnya, pembangunan adalah hal yang wajar dilakukan mengingat posisi 

administratif Kota Surabaya sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur Banyaknya 

pembangunan yang dilakukan baik secara fisik mau pun sosial, yang bahkan 

menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi daerah sekitarnya, 

memberikan dampak pada peningkatan presentase pertumbuhan ekonomi di Kota 

Surabaya. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya menunjukkan di tahun 2015 

pertumbuhan ekonomi Surabaya hanya sebesar 5,8%, sedangkan di tahun 2017 

pertumbuhan ekonomi Surabaya mengalami peningkatan menjadi 6,13% (Badan Pusat 

Statistik 2018, 20). Demikian adanya pembangunan dalam kota memberikan pengaruh 

terhadap aspek lain seperti pada aspek ekonomi daerah. 

Surabaya sebagai kota induk dari Kabupaten Gresik dapat dikatakan telah 

mengalami apa yang disebut dengan urban sprawl. Kebutuhan akan lahan di Surabaya 

tidak dapat dihindari, bahwasannya pertumbuhan penduduk yang tinggi, agenda 

pembangunan yang tidak sedikit, sudah pasti akan memberikan dampak pada semakin 

menipisnya lahan yang dapat difungsikan. Berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu 
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mengenai perumahan dan permukiman, yang tentu saja berhubungan dengan 

ketersediaan lahan, Surabaya harus menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan lahan 

untuk perumahan dan permukiman tersebut. Tingginya harga lahan dan rumah di 

Surabaya semakin mendorong penduduk atau masyarakat Surabaya, atau bahkan 

penduduk di luar Surabaya yang bekerja di Surabaya untuk mencari hunian di luar Kota 

Surabaya itu sendiri. 

Pemilihan lokasi tempat tinggal di luar Kota Surabaya, salah satunya di 

Kabupaten Gresik, ini didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan tol yang 

menghubungkan Gresik dan Surabaya sehingga memberikan kemudahan akses bagi 

mobilitas penduduk dari tempat tinggal menuju pusat kegiatan sehari-hari di Surabaya. 

Terkait dengan hal ini, dalam peraturan RTRW Kabupaten Gresik Perda Nomor 8 

Tahun 2011, pada pasal 72 ayat 3b dijelaskan bahwasannya Pemerintah Kabupaten 

Gresik telah memproyeksikan rencana tata ruang di Kabupaten Gresik sebagai bentuk 

penerimaan dari dampak perkembangan yang dialami oleh Kota Surabaya. Daerah 

yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman 

sebagai dampak dari perkembangan Kota Surabaya meliputi empat kecamatan, yaitu 

Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan 

Kedamean. Tidak hanya wilayah Gresik Selatan, sebenarnya dalam RTRW Gresik 

wilayah yang diproyeksikan menjadi kawasan perumahan adalah wilayah yang 

termasuk dalam kategori Gresik kota. Gresik kota ini meliputi Kecamatan Gresik, 

Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar serta beberapa kecamatan lain yang 

termasuk dalam indikator wilayah perkotaan. Demikian adanya Gresik saat ini tidak 

hanya dikenal sebagai kota indsutri, melainkan berada pada posisi dormitory town bagi 

kalangan pekerja, baik warga asli Gresik mau pun pendatang. 

Penelitian ini didasarkan pada studi politik kota kontemporer, bahwasannya 

perkembangan kota-kota di dunia, khususnya pada struktur area metropolitan, saat ini 

banyak direncanakan untuk membentuk kota global. Kota global merupakan suatu 

proses terbentuknya kehidupan perkotaan yang saling terintegrasi dan memusatkan 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

7 

SKRIPSI POLITIK PEMBANGUNAN RUANG… YAUMIL CHAIRIAH 

 

 

 

 

 

 

 
 

aktivitas ekonominya secara global. Berbagai bentuk aktivitas ekonomi mengalami 

perubahan dan secara tidak langsung memberikan dampak pada bagaimana ruang 

dalam perkotaan itu dibangun. Terbentuknya kota global akan ditemukan berbagai 

bentuk aktivitas yang memberikan pengaruhnya pada pembentukan kota global itu 

sendiri. Kota global yang terbentuk sebagai hasil dari fenomena besar globalisasi yang 

mendukung adanya kemudahan perputaran informasi dan modal, menghasilkan 

fenomena-fenomena pendukung lainnya seperti urban sprawl dan interkonektivitas 

antar daerah atau kawasan dalam suatu struktur ruang area metropolitan. 

Kabupaten Gresik sebagai salah kota penyangga dari Surabaya dalam struktur 

Surabaya Metropolitan Area, memperoleh dampak pada perkembangan dari Kota 

Surabaya itu sendiri. Terkait dengan pemanfaatan ruang-ruang perkotaan, Kabupaten 

Gresik dinilai tepat untuk menampung berbagai peluberan aktivitas di kota induk. 

Pemenuhan kebutuhan seperti perumahan dan industri yang tidak dapat lagi 

dimaksimalkan di Kota Surabaya kemudian digeser pembangunannya di Kabupaten 

Gresik. Didukung dengan ramahnya pemerintah daerah terhadap berbagai bentuk 

investasi, tidak terkecuali pada sektor properti, memberikan dorongan terhadap 

bagaimana ruang-ruang di Gresik kemudian dibangun. Dipilihnya Kabupaten Gresik 

sebagai salah satu daerah alternatif untuk memperluas investasi disebabkan salah 

satunya kondisi pertumbuhan ekonomi Gresik yang dianggap stabil. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik menununjukkan data dari tahun 2014- 

2017 nilai investasi atau penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri mau 

pun asing di Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan. Jumlah proyek pada 

tahun 2017 sebanyak 76 proyek dengan nilai investasi lebih dari 4triliun untuk PMDN 

dan PMA (Badan Pusat Statistik, 2018). Sebenarnya, pertumbuhan investasi di Gresik 

yang semakin pesat ini memberikan dampak positif khususnya bagi perekonomian 

daerah. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 6,15% dan angka ini 

melebihi presentase pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

Dalam sejarahnya Kabupaten Gresik yang juga disebut sebagai kota industri 

sejak tahun 1950-an sudah menunjukkan adanya pembangunan industri, diawali 
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dengan berdirinya PT.Semen Gresik yang berada di wilayah Kebomas (Mackie 1997, 

61). Berdirinya industri semen tersebut dapat dikatakan sebagai awal tumbuhnya 

industri-industri lain yang berada di pusat Kota Gresik. Beberapa industri tersebut di 

antaranya PT. Nippon Paint dan PT. Barata Indonesia yang berada tepat di sebelah 

barat Gresik. Kedua industri tersebut menjadi gerbang penyambut bagi para pendatang 

yang singgah di Gresik. Tidak cukup sampai di situ, industri besar lain yang juga berada 

di kawasan perkotaan Gresik adalah PT. Petrokimia. Beberapa industri besar yang 

berdiri di pusat Kota Gresik ini menjadi awalan bagi penataan ruang di Kabupaten 

Gresik yang cenderung tidak seimbangan. Demikian adanya Gresik tumbuh menjadi 

kabupaten yang cukup padat, banyaknya keterkaitan dalam berbagai aspek 

memengaruhi pembangunan ruang di wilayah Gresik. 

Kekuatan kapital memberikan pengaruh kuat terhadap pembangunan ruang di 

Kabupaten Gresik. Saat ini ruang atau lahan di Kabupaten Gresik tidak hanya 

dibutuhkan untuk kawasan industri saja, melainkan juga kawasan perumahan atau 

permukiman sebagai wadah untuk bertempat tinggal. Belakangan ini permintaan 

terhadap perumahan di Gresik terus berdatangan, khususnya di daerah Gresik Selatan, 

mengingat bahwasannya kondisi di Gresik Selatan semakin berkembang dan didukung 

dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, salah satunya tol sumo yaitu tol 

yang menghubungkan Surabaya-Mojokerto. Kondisi ini menuntut kebutuhan lahan 

atau ruang di Gresik tidak lagi hanya diperuntukkan bagi industri. Antara industri 

dengan perumahan merupakan dua hal yang saling terkait, di mana ketika kawasan 

industri sebagai lapangan pekerjaan terus tumbuh maka akan berkonsekuensi logis 

pada tingginya permintaan akan tempat tinggal bagi penduduk yang bekerja di industri. 

Terkait dengan pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Gresik, sekali 

pun pemerintah daerah telah memproyeksikan beberapa wilayah kecamatan yang 

ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan, ditemukan persoalan terkait 

dengan perumahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dalam rencana 

pembangunan kawasan perumahan di Gresik Selatan, dijelaskan bahwasannya 

Kabupaten  Gresik  dalam  pemanfaatan  ruang  untuk  kawasan  perumahan  masih 
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mengalami kendala, di mana persebaran pembangunan perumahan di Kabupaten 

Gresik cenderung bersifat sporadis. Sporadis ini diartikan sebagai persebaran ruang- 

ruang untuk kawasan perumahan tidak saling terintegrasi dengan sarana dan prasarana 

penunjang kawasan perumahan. 

 

 
 

Gambar 1.1 Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan di Gresik Selatan 
 

 
Sumber: Dokumen dari Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

 

 

 

Persoalan lain terkait dengan pembangunan perumahan adalah terdapat 

pengembang perumahan yang dalam melakukan pembangunan tidak didasarkan pada 

kesesuaian dengan ketentuan yang ada. Pembangunan perumahan yang berhubungan 

secara langsung dengan pemanfaatan lahan sudah pasti telah ditentukan dalam Standar 

Kesesuaian Lahan atau SKL. Di Kabupaten Gresik masih ditemukan adanya kawasan 

perumahan yang tidak sesuai dengan SKL yang ditetapkan, yaitu dibangun pada kontur 

tanah datar atau landai. Selain itu pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas khusus yang 

menjadi kewajiban bagi para pengembang dalam pembangunan perumahan pun masih 

sering ditemukan tidak dipenuhi secara maksimal. Kesulitan memperoleh air menjadi 
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salah satu kendala dalam pembangunan perumahan di Gresik. Padahal persoalan 

pemenuhan kebutuhan air merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh 

pengembang dalam membangun perumahan. 

Kondisi yang dijabarkan di atas menunjukkan bagaimana persoalan 

pemanfaatan ruang-ruang di Kabupaten Gresik untuk perumahan harus memperoleh 

perhatian lebih dari pemerintah daerah. Dalam prosesnya Kabupaten Gresik dalam 

pembangunan kawasan perumahannya banyak didominasi oleh pengembang besar dan 

terkonsentrasi pada kawasan tertentu. Salah satu kawasan perumahan terbesar di 

Kabupaten Gresik, yaitu Gresik Kota Baru merupakan kawasan perumahan yang di 

dalamnya saling terkoneksi dengan sarana hiburan berupa pusat perbelanjaan. 

Pembangunan semacam ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk 

membawa Kabupaten Gresik sebagai kota global, dengan realisasi yang dilakukan oleh 

pemilik kapital atau pengembang kawasan perumahan. Akan tetapi adanya 

permasalahan terkait pembangunan perumahan yang masih bersifat sporadis dan tidak 

sesuai dengan ketentuan dari daerah menjadi kendala sendiri bagi pemerintah daerah 

untuk membangun Kabupaten Gresik sebagai kota global. 

Demikian adanya ruang atau lahan akan semakin menyempit dan dibutuhkan 

peran pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan ruang agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (yang selanjutnya akan disebut dengan RTRW), disebutkan 

bahwa seluas 1.322,327 km2 wilayah daratan Gresik menjadi lingkup pelaksanaan dari 

praktik RTRW yang didasarkan pada aspek fungsional dan administratif. Akan tetapi 

apabila diruntut kembali RTRW Gresik dapat ditemukan secara implisit bahwasannya 

penataan ruang di Gresik didasarkan pada aspek ekonomi. 
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Tabel 1.1 Kebutuhan Rumah di Kabupaten Gresik Tahun 2020 
 

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 
 

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya bahwasannya Gresik merupakan 

kabupaten yang ramah akan investasi, dan ini dipertegas dalam pasal 7 RTRW Gresik 

yang menyebutkan tujuan dari penataan ruang di wilayah Kabupaten Gresik adalah 

untuk menciptakan penataan ruang ramah investasi dengan basis industri, pertanian, 

budidaya, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam hal penyediaan perumahan, Gresik 

merupakan salah satu kabupaten yang banyak dilirik sebagai lahan untuk berinvestasi. 

Tidak hanya bagi para pengembang atau investor, para pendatang yang bekerja di 

Gresik atau sekadar menambah investasi pribadi pun memilih untuk membeli properti 

di Kabupaten Gresik. Beberapa wilayah di Gresik yang mulai banyak dibangun 

perumahan, tidak hanya di pusat kota tetapi juga tersebar ke beberapa kecamatan di 

antaranya adalah Kecamatan Cerme, Menganti, dan Driyorejo. Pertumbuhan 

pembangunan perumahan di wilayah Gresik Selatan ini pun diproyeksikan akan 

mengalami peningkatan (Pressreader 2017). Penyediaan perumahan bagi masyarakat 

baik penduduk asli Gresik mau pun pendatang bisa jadi dalam prosesnya sedikit banyak 

dipengaruhi oleh faktor masuknya kapital yang cukup kuat. Para investor telah 

membaca bahwasannya Gresik merupakan kabupaten yang strategis dan ramah untuk 
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ranah investasi. Letak geografis Gresik yang berdekatan dengan Surabaya sebagai kota 

metropolitan menambah peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di 

Kabupaten Gresik. 

Perumahan menjadi salah satu pilihan bagi investor, mengingat perumahan 

adalah kebutuhan primer dan bisnis properti memiliki peluang besar untuk selalu 

mengalami peningkatan dengan adanya infrastruktur yang menunjang. Gresik memiliki 

apa yang diinginkan oleh investor. Saat ini perumahan tidak bisa dilihat hanya sebagai 

persoalan pemenuhan kebutuhan sosial. Dalam praktiknya, perumahan merupakan 

bagian dari hasil berbagai interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat pada 

suatu kehidupan perkotaan. Era globalisasi membawa perspektif baru terhadap 

perumahan. Bagaimana perumahan tumbuh dan memanfaatkan banyak lahan dalam 

perkotaan sebagai hasil dari kekuatan kelompok tertentu yang mendukung terciptanya 

pemanfaatan lahan atau ruang untuk perumahan. Berkembang menjadi kabupaten 

dengan pertumbuhan ekonomi yang baik menjadikan Kabupaten Gresik sebagai 

wilayah yang strategis dalam memperluas investasi bagi kalangan investor. Stabilnya 

perekonomian daerah dan meningkatnya berbagai aktivitas pembangunan membawa 

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari kota global. Bagaimana pemerintah daerah 

mulai membaca Gresik sebagai daerah yang sangat strategis sehingga banyak agenda 

pembangunan yang kemudian membentuk ruang-ruang di Gresik disesuaikan dengan 

kondisi kota global. 

Penelitian ini berfokus pada pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten 

Gresik yang ditujukan untuk membawa Gresik sebagai kota global. Saskia Sassen, 

sosiolog Belanda-Amerika yang mencetuskan ide kota global, di mana dalam proses 

pembentukan kota global itu sendiri terdapat unsur penting berupa peranan era 

globalisasi, perputaran modal, interkonektivitas serta persebaran pemanfaatan ruang- 

ruang di wilayah tertentu. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

kondisi Kabupaten Gresik terkait pembangunan ruang untuk perumahan dengan teori 

atau ide yang dicetuskan oleh Sassen mengenai kota global. Penelitian ini dibahas 

dengan didasarkan pada pemikiran Sassen dan tidak memposisikan Gresik secara 
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yurisdiksi sebagai kota global. Berbeda dengan fokus utama dalam pemikiran Sassen 

mengenai kota global yang diarahkan pada ekonomi politik, dalam penelitian ini 

diambil sudut pandang lain dari penjelasan Sassen mengenai kota global, yaitu terkait 

dengan bagaimana kekuatan kapital di era globalisasi bisa memberikan pengaruh 

terhadap pembangunan ruang perkotaan. 

Secara administratif, Gresik bukanlah sebuah kota besar, atau apabila dibaca 

dalam ide Sassen pun Gresik tidak bisa disebut sebagai kota global. Akan tetapi yang 

menjadi fokus adalah mengenai ide Sassen tentang kota global yang memberikan 

dampak pada bagaimana ruang di perkotaan itu dibangun, dan membawa ide tersebut 

untuk dijelaskan dalam realitas atau kondisi yang terjadi dalam pembangunan 

perumahan di Kabupaten Gresik. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya terkait judul 

penelitian “Politik Pembangunan Ruang di Era Globalisasi: Studi Kasus Pembangunan 

Perumahan di Kabupaten Gresik”, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menerapkan Kota Global di 

Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana interaksi antara pengembang perumahan dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik dalam pembangunan kawasan perumahan ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 
 

1. Menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan Kota Global di 

Kabupaten Gresik. 

2. Menjelaskan interaksi antara pengembang perumahan dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gresik dalam pembangunan kawasan perumahan 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 
 

1.4.1 Manfaat Akademis 
 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan studi politik pembangunan ruang, di mana penelitian ini menyangkut 

persoalan perkembangan politik kota di era globalisasi yang memengaruhi 

pembangunan ruang dalam perkotaa, khususnya pada pembangunan kawasan 

perumahan di Kabupaten Gresik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini disusun juga untuk memberikan manfaat praktis, seperti : 
 

1. Memberikan informasi tambahan kepada pemerintah daerah mengenai 

pembangunan ruang di era globalisasi terkait dengan kawasan perumahan 

yang bertujuan pada pemenuhan kesejahteraan penduduk daerah. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan 

pembangunan ruang perkotaan dalam era globalisasi. 

1.5 KERANGKA KONSEP 
 

1.5.1 Perumahan 
 

Secara konseptual, perumahan adalah seperangkat aset yang tahan lama (jangka 

panjang), selain sebagai kumpulan layanan dan serangkaian fenomena ekonomi, 

sosiologis dan psikologis (Tibaijuka 2009, p. 2). Perumahan atau tempat tinggal 

merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dan wajib untuk dipenuhi terlebih 

dahulu. Perumahan tidak hanya sekadar sebagai tempat untuk berlindung melainkan 

juga sebagai bentuk upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H Ayat 1 dijelaskan bahwasannya pemenuhan 

akan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk perwujudan pemenuhan hak atas 

perolehan kesejahteraan baik lahir mau pun batin. Tidak hanya itu, pentingnya 

pemenuhan tempat tinggal atau perumahan sebagai wujud pemenuhan akan kebutuhan 

primer juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 
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Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan demikian dibentuknya suatu produk 

undang-undang yang mengatur perihal perumahan memberikan pemahaman 

bahwasannya persoalan mengenai perumahan dan kawasan permukiman atau tempat 

tinggal bukan lah persoalan yang sederhana. 

Perkembangan zaman membentuk perspektif baru terhadap pembangunan 

perumahan itu sendiri. Tidak hanya sekadar sebagai tempat tinggal atau pemenuhan 

kesejahteraan manusia, saat ini perumahan menjadi salah satu objek yang 

diperhitungkan dalam dunia bisnis. Setelah mengalami berbagai perdebatan mengenai 

bagaimana perumahan bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, perumahan saat ini 

dilihat tidak hanya sekadar aktivitas peripheral, melainkan kekuatan sentral dalam 

pertumbuhan ekonomi (Tibaijuka 2009, p. 1). Secara konsep perumahan memang 

hanya tampak sekadar kumpulan beberapa bangunan fisik yang ditujukan sebagai 

tempat tinggal manusia. Akan tetapi dalam konteks sosial perumahan merupakan 

bagian dari persoalan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya (Kemeny 1992, 8). 

Keberadaan perumahan sebagai kebutuhan primer manusia sangat krusial 

karena perumahan sendiri menyangkut banyak aspek, utamanya kesehatan manusia. 

Demikian adanya mempertegas bahwasannya kebutuhan akan perumahan merupakan 

pemenuhan bagi kebutuhan ekonomi dan juga sosial. Dalam kaitan dengan penelitian 

ini, perumahan menjadi salah satu yang banyak dibutuhkan dan diminati di Kabupaten 

Gresik, dan hal ini memberikan jalan bagi investor atau pengembang perumahan dalam 

memperluas investasi mereka. Dengan demikian pada prosesnya akan memberikan 

gambaran bagaimana perumahan dalam pemahamannya tidak hanya sebatas tempat 

untuk bertempat tinggal, tetapi juga bagian dari proses ekonomi, sosial dan politik. 

1.5.2 Pembangunan Ruang 
 

Konsep pembangunan ruang terdiri dari dua kata, yaitu pembangunan dan ruang. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan menuju ke tahapan yang 

lebih baik. Karena merupakan sebuah proses, maka pembangunan sendiri berjalan 

secara kontinu atau terus-menerus. Definisi pembangunan sendiri berbeda-beda, akan 
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tetapi yang pasti pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan. Pembangunan 

seringkali disandingkan dengan konsep lain seperti modernisasi apabila dilihat dari 

sudut pandang kenegaraan. Pembangunan dipandang sebagai proses evolusi di mana 

negara berkembang melalui serangkaian tahapan yang teridentifikasi untuk menjadi 

modern (Hulme 1997, 4). Berbagai bentuk pembangunan diwujudkan tidak hanya 

seputar pembangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, sosial dan politik tetapi 

pembangunan juga dapat dilihat dalam bentuk fisik yang dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi dan informasi. Terkait dengan pembangunan fisik tentu saja 

tidak bisa dilepaskan dari penggunaan atau pemanfaatan ruang atau lahan dalam suatu 

wilayah tertentu. 

Ruang dapat didefinisikan sebagai tempat atau wadah banyaknya entitas yang 

saling berinteraksi di dalamnya. Henri Lefebvre mendefiniskan ruang sebagai sesuatu 

yang tidak berdiri sendiri, melainkan ruang adalah hasil produksi dari berbagai 

interaksi yang terjadi di dalam ruang itu sendiri. Konsep ruang sendiri apabila dilihat 

dari perspektif poltik berbeda dengan ruang jika didefinisikan dengan ilmu matematika 

seperti pengukuran panjang dan lebar. Ruang adalah produksi sosial (Lefebvre 1991, 

26). Ruang dalam sudut pandang politik merupakan arena kontestasi berbagai pihak 

sehingga memberikan hasil pada bagaimana ruang tersebut dibentuk dan 

direpresentasikan. 

Pembangunan fisik berkaitan erat dengan ruang. Bagaimana ruang menjadi 

tempat realisasi dari proses pembangunan yang akan dijalankan. Demikian adanya 

pembangunan dapat terepresentasi di dalam ruang tersebut sebagai hasil dari berbagai 

interaksi yang terjadi di dalam ruang itu sendiri. Mengenai hal ini akan dilihat 

bagaimana bentuk pembangunan ruang, khususnya pembangunan perumahan di 

Kabupaten Gresik sebagai hasil dari interaksi investor dan pemerintah daerah. 

 

1.5.3 Urban Sprawl 
 

Urban sprawl merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan 

perkembangan perkotaan. Studi mengenai urban sprawl awalnya didasarkan pada 
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fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Di mana banyak kota-kota di Amerika yang 

mengalami perkembangan dan memengaruhi wilayah sub-urban di sekitar kota induk. 

Sebagai salah satu negara modern di dunia, tidak dapat dipungkiri bahwasannya 

perkembangan di Amerika Serikat, khususnya perkembangan kehidupan perkotaannya 

tentu saja telah mengalami perkembangan lebih awal daripada perkembangan yang ada 

di Indonesia. 

Suatu kondisi dapat disebut sebagai urban sprawl ketika terjadi perubahan pada 

wilayah atau daerah dengan tingkat kepadatan yang rendah, di mana pada daerah 

tersebut akan ditemukan banyaknya pembangunan perumahan dan disertai dengan 

tumbuhnya fasilitas lainnya yang mendukung perkembangan wilayah atau daerah 

tersebut, misalnya dibangunnya pertokoan, gedung perbankan, dan lain sebagainya. 

Penjelasan lain tentang urban sprawl adalah terbentuknya sesuatu yang disebut dengan 

perkotaan baru, di mana pusat kota daerah ini dibangun di dekat area taman atau 

berdekatan dengan danau (Thomas J. Nechyba 2004, 178). 

Studi mengenai pertumbuhan perkotaan menjelaskan bahwasannya urban 

sprawl belakangan ini terjadi karena adanya tendensi pergeseran pembangunan 

beberapa sektor seperti kawasan perumahan ke wilayah sub-urban. Dalam penelitian 

ini, urban sprawl dapat ditemukan dalam bagaimana pergeseran ruang-ruang untuk 

pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak lagi bisa dimaksimalkan di kota induk 

harus diarahkan pada kota penyangga, yaitu Kabupaten Gresik dan terkonsentrasi pada 

wilayah-wilayah tertentu. Sesuai yang disebutkan sebelumnya, proses urban sprawl 

juga diikuti dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana lain yang tergabung 

dalam satu kawasan perumahan. Perihal ini sudah mulai tampak dan ditunjukkan di 

Kabupaten Gresik, di mana kawasan perumahan tergabung dalam satu kawasan pusat 

perbelanjaan. Akan tetapi urban sprawl yang juga menunjukkan pergeseran ruang- 

ruang juga menghasilkan persebaran pemanfaatan ruang secara sporadis. Kondisi 

Kabupaten Gresik sebagai penyangga Kota Surabaya menghasilkan konsekuensi logis 

terhadap persebaran ruang untuk kawasan perumahan sebagai bentuk penampungan 
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berbagai aktivitas investasi dan pembangunan perumahan yang tidak dapat dilakukan 

maksimal di Kota Surabaya. 

 
1.6 Kerangka Teori 

 
1.6.1 Kota Global 

 
Perkembangan studi politik kota kontemporer menunjukkan bahwasannya 

globalisasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kehidupan perkotaan. Saskia 

Sassen, seorang professor sosiologi Belanda-Amerika mencetuskan ide kota global 

(global city) sebagai bentuk penggambaran bagaimana pertumbuhan kota memperoleh 

dampak dari globalisasi. Sassen menyajikan tiga kota besar di dunia, Tokyo, New York 

dan London, yang memberikan gambaran bagaimana globalisasi turut andil 

membentuk bagaimana kota itu tumbuh dan direncanakan. Dalam premisnya, Sassen 

menjelaskan mengenai kota global sendiri bahwasannya kota-kota di dunia yang pada 

dasarnya memiliki sejarah yang berbeda saat ini saling terintegrasi secara global 

khususnya dalam aspek ekonomi dunia. 

Sebenarnya kota global merupakan perkembangan dari teori perencanaan kota, 

di mana dalam prosesnya kota tumbuh dan berkembang memperoleh pengaruh dari 

sistem ekonomi dunia. Kota global merupakan perkembangan istilah dari kota dunia 

atau world city. Kota dunia atau world city merupakan istilah awal yang berkembang 

dalam studi politik urban (Sassen, The Global City: introducing a Concept 2005, 28). 

Sassen dalam mendefinisikan teorinya sebenarnya cukup sederhana, di mana ia 

mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana kehidupan kota-kota di dunia saling 

terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan perkotaan merupakan 

kumpulan dari berbagai aktivitas yang menghasilkan banyaknya perputaran modal, 

barang dan jasa , bahkan turis (Sassen, The Global City: introducing a Concept 2005, 

27). Sebagaimana diketahui bahwasannya globalisasi merupakan fenomena yang luas, 

dan saat ini tidak ada satu pihak pun yang bisa menolak keberadaan globalisasi itu 

sendiri. Kota sebagai entitas yang kompleks di dalamnya akan banyak ditemukan 
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berbagai bentuk interaksi antar aktor saat ini dalam perkembangannya dipengaruhi oleh 

globalisasi. Sassen menjabarkan dalam idenya secara implisit bahwasannya kota-kota 

di dunia saat ini berorientasi tidak hanya pada tingkatan nasional melainkan ke arah 

global. Antara satu kota dengan kota lainnya saling tercipta hubungan tanpa batas dan 

tidak adanya subordinasi di antara kota-kota di dunia. 

 
 

Globalisasi sebagai unsur yang memengaruhi bagaimana kota tersebut tumbuh 

dan berkembang menuntut terbentuknya sistem keunggulan komparatif dari masing- 

masing kota. Kondisi demikian yang menciptakan integrasi dan interdependensi antar 

kota-kota di dunia dan berakhir pada pemenuhan kebutuhan secara global. Sassen 

dalam idenya menekankan dalam sisi ekonomi politik, di mana globalisasi yang 

mendukung perubahan sistem ekonomi dunia memberikan andil besar terhadap keluar 

masuknya aliran modal. Globalisasi memberikan akses bagi pemilik modal untuk 

memperluas investasi mereka di berbagai wilayah. Kota global merupakan bentuk dari 

bagaimana globalisasi ini memengaruhi kota dalam proses pembangunan dan 

perencanaan kota. Terbentuknya kota global merupakan sebuah proses yang cukup 

kompleks. Seperti yang dijabarkan oleh Sassen bahwasannya globalisasi, utamanya 

terkait dengan adanya aliran modal (capital flow) memberikan dampak besar pada 

perubahan perekonomian dunia dan memengaruhi bagaimana suatu kota direncanakan. 

 
 

Sassen memberikan contoh tiga kota global dunia sebagai representasi dari 

fenomena tersebut, yaitu Tokyo, London dan New York. Saat ini ketiga kota tersebut 

menjadi pusat ekonomi global, di mana terdapat perkembangan bisnis dan dunia 

perbankan yang pesat. Perkembangan bisnis, perbankan dan jasa di tiga kota tersebut 

menggeser aktivitas ekonomi sebelumnya, yaitu berupa kegiatan manufaktur (Sassen, 

The Global City: New York, London, Tokyo 1991, 5-6). Kota-kota ini memberikan 

pengaruh terhadap kota-kota satelit di sekitarnya, sehingga terbentuk integrasi antara 

satu kota dengan kota yang lain.   Beberapa fenomena yang terjadi berjalan seiring 
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terbentuknya kota global di antaranya adalah urban sprawl1 industrialisasi, dan 

munculnya pusat-pusat bisnis serta perbankan. Urban sprawl sebagai salah satu 

fenomena perkotaan yang banyak terjadi di kota-kota besar, di mana kota induk dalam 

prosesnya mengalami perluasan utamanya terkait dengan persoalan kebutuhan lahan. 

Terjadinya urban sprawl banyak ditunjukkan dengan meluasnya persebaran 

perumahan di area sub-urban sehingga dalam konteks kota global area sub-urban ini 

akan berkembang menjadi urban sebagai dampak dari perkembangan yang terjadi di 

kota induk. Kota global menciptakan situasi di mana setiap kota memiliki keunggulan 

komparatif dalam bidang tertentu dan terintegrasi tidak hanya dalam tingkatan lokal 

mau pun nasional, tetapi secara global. 

Sassen dalam menggambarkan bagaimana kota global dapat tumbuh didasarkan 

pada beberapa indikator seperti perputaran dan aliran modal, terciptanya 

interkonektivitas, serta pergeseran ruang-ruang yang terpusat pada wilayah tertentu 

(urban sprawl). Bagaimana globalisasi yang menjadi dasar dalam pemikirannya 

menghasilkan berbagai bentuk aktivitas-aktivitas tersebut yang kemudian memberikan 

pengaruh terhadap perubahan suatu kota. Kota global sebagai hasil dari berbagai 

aktivitas yang mendukung yang tergabung di dalam fenomena besar globalisasi. 

Ide yang disampaikan oleh Sassen sebenarnya merupakan pemikiran yang 

cukup kompleks. Kota global dalam pendefinisiannya layaknya sebagai suatu kota 

yang berdiri sendiri. Akan tetapi, penelitian ini melihat bahwasannya apa yang disebut 

kota global merupakan suatu sistem dalam kehidupan perkembangan kota. Antara satu 

kota dengan kota yang lain saling terhubung, di mana keterhubungan antar kota ini 

didorong oleh faktor pergerakan ekonomi, mau pun pembangunan yang dilakukan di 

 

1 Urban sprawl dapat didefinisikan sebagai perluasan kota dari suatu kota metropolitan di 

mana perluasan ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mendukung (O'sullivan 2012, 

181). Urban Sprawl adalah salah satu fenomena perkotaan, di mana kota mengalami perluasan 

secara tidak merata disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan dari 

kota induk dalam memenuhi kebtuhan dasar seperti perumahan sehingga membutuhkan 

bantuan daerah atau kota lain di sekitarnya, atau lazimnya disebut sebagai kota penyangga. 
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setiap kota-kota yang terkait. Katakanlah seperti yang dijabarkan oleh Sassen mengenai 

tiga kota dunia sebagai representasi untuk menggambarkan situasi real dari kota global. 

Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana pembangunan perumahan di 

Kabupaten Gresik dalam era globalisasi. Sassen menjabarkan bagaimana kota-kota di 

dunia yang memiliki andil sebagai kota induk dalam sebuah sistem kota global, dalam 

prosesnya tumbuh dan berkembang sebagai kota dengan pusat kegiatan penyediaan 

jasa, perbankan dan perdagangan. Segala aktivias semacam industri dan perumahan 

digeser ke wilayah sekitar atau dalam struktur perkotaan aktivitas tersebut digeser ke 

wilayah kota penyangga. Surabaya dalam perkembangannya pun demikian. Dalam 

struktur Surabaya Metropolitan Area atau SMA, Gresik berperan sebagai kota 

penyangga dari Surabaya sebagai kota induk. Aktivitas perdagangan, jasa dan 

perbankan dipusatkan di Kota Surabaya, sehingga kebutuhan lain seperti industri dan 

perumahan banyak bergeser ke kota penyangga termasuk di antaranya Kabupaten 

Gresik. Dengan menggunakan ide atau pemikiran Sassen mengenai kota global, dapat 

ditarik kesamaan fenomena kota global itu sendiri dalam lingkup studi perkotaan di 

Kabupaten Gresik. 

Gresik sebagai kota satelit dari Surabaya saat ini berada dalam situasi yang 

berkesesuaian dengan penggambaran kota global. Sebagai dampak dari urban sprawl 

Kota Surabaya, Gresik tumbuh menjadi kabupaten yang banyak dilirik oleh investor 

untuk memperluas lapangan bisnis mereka, dalam studi ini adalah berkenaan dengan 

pembangunan perumahan. Tidak lagi hanya investasi dalam bidang industri, penelitian 

ini melihat bahwasannya Gresik saat ini juga banyak diminati oleh investor atau 

pengembang perumahan untuk memperluas investasi mereka. Keramahan iklim 

investasi juga letak Gresik yang strategis serta didukung adanya sarana dan prasarana 

yang memadai membawa Gresik menjadi kota yang diperhitungkan dalam ranah 

perluasan bisnis. 

Sebenarnya Sassen dalam mengemukakan ide atau pemikiran mengenai kota 

global ini banyak didasarkan pada perspektif ekonomi politik dengan melihat kota-kota 

global di dunia banyak dijadikan sebagai pusat ekonomi termasuk bisnis dan 
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perbankan. Hanya saja dalam penelitian ini melihat pemikiran Sassen dalam perspektif 

yang berbeda yaitu mengenai pembangunan ruang, bagaimana kota dalam proses 

perkembangannya khususnya mengenai bagaimana ruang tersebut dibangun banyak 

dipengaruhi oleh kekuatan kapital. Pengaruh kapital dari para pemilik modal 

memberikan pengaruh sebagai hasil dari globalisasi yang turut andil dalam mewarnai 

perkembangan politik perkotaan. Kekuatan kapital dengan adanya perputaran dan 

aliran modal yang massif mendukung terciptanya konektivitas dalam satu kawasan, di 

mana di dalam proses pembangunan perumahan terdapat pembangunan sarana dan 

prasarana lain yang mendukung, seperti salah satunya pusat perbelanjaan. 

Demikian adanya dalam konteks politik, dalam penelitian ini dijelaskan 

bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam membawa Gresik 

sebagai kota global dan interaksi antara pemerintah daerah Gresik dengan para 

pengusaha dalam hal pembangunan perumahan. Mengingat bahwasannya perumahan 

saat ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi 

perumahan menyangkut juga aspek ekonomi, sosial dan bahkan politik. Ditambah lagi 

di era globalisasi seperti saat ini yang semakin mempermudah perputaran modal dari 

kalangan swasta. Sehingga dalam prosesnya pembangunan ruang di perkotaan akan 

melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah juga kekuatan swasta sebagai pihak 

pemilik kapital. 

1.7 Metode Penelitian 

 
1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang dilihat dalam bentuk 

angka. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada sikap 

dan perilaku (Harisson 2001, 74). Pendekatan kualitatif diperlukan eksplorasi terhadap 

fokus pembahasan sehingga akan menghasilkan wawasan yang jauh lebih luas. Karena 

kualitatif menekankan pada sikap dan perilaku dari subjek penelitian, maka dalam 

prosesnya kualitatif menghasilkan hasil yang lebih luas karena dalam pengajuan 
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pertanyaan tidak hanya sekadar ”apa” melainkan dieksplor lebih dalam dengan 

pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa”. 

Penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna (memahami) 

yang menginformasikan tindakan atau hasil yang terukur dari penelitian kualitatif (S. 

Aminah 2019, 53). Penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan pernyataan yang 

jelas terkait dengan fenomena yang ini dijelaskan. Dalam prosesnya pendekatan 

kualitatif dapat dilakukan dengan melalui wawancara atau observasi. Dibutuhkan 

intrepertasi lebih dalam memahami apa yang disampaikan subjek dalam proses 

wawancara juga memahami apa yang terjadi pada saat proses observasi. Karena dalam 

pendekatan kualitatif cenderung subjektif, maka dalam dalam proses intrepertasi data 

peneliti akan menemukan sesuatu yang unik dari informasi yang disampaikan oleh 

narasumber, mengingat bahwasannya perspektif masing-masing orang tentu berbeda 

dalam menanggapi suatu persoalan. 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berfokus pada melihat secara empiris 

apa yang terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana subjek berperilaku dan bersikap 

mengenai realitas yang ada. Berkesesuaian dengan penelitian ini yang berfokus pada 

pembangunan ruang kota global khususnya pada sektor kawasan perumahan, 

dibutuhkan perspektif dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyikapi persoalan 

tersebut. Tidak hanya itu, dari sisi pengusaha atau kalangan swasta pun juga sangat 

diperlukan karena antara swasta dan pemerintah tentu memiliki perspektif yang 

berbeda. Hal ini lah yang menjadi keunikan tersendiri untuk diinterpretasi dalam 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

1.7.2 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif- 

kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang memberikan deskripsi 

atau menggambarkan suatu realitas sosial. Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fokus pembahasan yang akan 
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dibahas dalam penelitian dan dalam tahapan proses penjelasan dan pendeskripsian 

tersebut dilakukan secara kualitatif. Biasanya penelitian ini difokuskan pada 

pembahasan tertentu dan dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi dalam fenomena 

yang diangkat. 

1.7.3 Lokasi Penelitian 
 

Penelitian dengan judul “Politik Pembangunan Ruang Kota Global: Studi 

Kasus Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gresik” akan dilaksanakan di 

Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik menjadi pilihan dalam lokasi penelitian dengan 

pertimbangan kondisi kabupaten yang terus mengalami perkembangan cukup pesat, 

utamanya dalam hal pembangunan. Sebagai kota penyangga dari Surabaya, Gresik 

terus tumbuh menjadi kabupaten yang banyak diminati oleh kalangan swasta untuk 

memperluas investasi mereka. Demikian adanya dalam prosesnya memengaruhi proses 

pembangunan ruang dalam perkotaan, khususnya yang menjadi fokus dalam 

pembahasan penelitian ini adalah kaitannya dengan pembangunan perumahan. Sebagai 

salah satu kabupaten strategis di Jawa Timur menjadikan Gresik cukup menarik untuk 

diteliti kaitannya dengan politik pembangunan ruang kota global pada sektor 

pembangunan perumahan. 

1.7.4 Subjek Penelitian 

 

Berkesesuaian fokus pembahasan penelitian maka subjek penelitian yang 

sesuai dan dibutuhkan untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan 

pembahasan adalah : 

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : 

- Bapak Cahyo Mardiyono, ST : Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah 

Umum 

2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

- Bapak Bambang Irianto, SE : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Usaha, Perizinan Tertentu, dan Non Perizinan 
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3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

- Bapak Rochman : Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata 

Ruang 

4. Pengembang Kawasan Perumahan 

- Bumi Linggar Pertiwi : Bapak Arief (General Manager) 

- Andalusia Property : Bapak Ridhom (Seksi Legalitas) 

Bapak Fauzi (Seksi Produksi) 

- PT. Graneda : Ibu Ria (Marketing) 

- PT. Graha Mukti Indah : Bapak Bermanto (Jajaran Direksi) 

 

 

- PT. Sinar Surya Mutiara : Bapak Dimas (Processing) 

Bapak Debby (Legalitas) 
 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan 

berkesesuaian dengan fokus pembahasan. Proses pengumpulan data ditujukan untuk 

merangkum berbagai informasi dari peristiwa atau dokumen yang diperoleh. Untuk 

mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara dilakukan dengan memilih narasumber yang sesuai dengan topik 

pembahasan, melalui wawancara peneliti dapat memperoleh jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan. Proses wawancara ini diawali dengan pencarian 

narasumber sebagai subjek penelitian. Narasumber yang dibutuhkan dan 

berkesesuaian dengan bahasan penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gresik yang diwakilkan oleh instansi daerah seperti Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dipilih sebagai narasumber karena sebagai pihak dari pemerintah daerah yang 

memiliki wewenang dalam proses pendataan dan pengawasan perumahan di 
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Kabupaten Gresik. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai pihak yang 

memberikan informasi terkait aliran modal di Gresik dalam sektor perumahan 

juga menjadi narasumber penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

mendukung argumentasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pihak 

yang dapat memberikan informasi tambahan terkait penataan ruang di Gresik 

khususnya untuk sektor perumahan. 

Selain pemerintah daerah, dibutuhkan wawancara dengan swasta yaitu 

developer atau pengembang perumahan di Gresik selaku pihak yang 

menjalankan proses pembangunan perumahan secara langsung atau real di 

lapangan. Pengembang perumahan menjadi narasumber penting dalam 

penelitian ini mengingat perannya sebagai pemilik modal dan aktor yang 

menjalankan secara langsung proses pembangunan kawasan perumahan. 

Pemilihan beberapa pengembang untuk dijadikan subjek penelitian didasarkan 

pada data yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu 

pengembang resmi yang sudah memperoleh izin investasi, telah melakukan 

proses pembangunan atau penjualan atau sedang melakukan pengembangan 

baru, serta pengembang yang mendapatkan banyak atensi di Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan pada indikator yang disebutkan, dari 180 perumahan dengan 

jumlah lebih dari 170 pengembang yang beroperasi di Kabupaten Gresik, akan 

diambil 5 pengembang sebagai subjek penelitian. Selain pada indikator umum 

yang disebutkan, penetapan 5 pengembang tersebut didasarkan pada situasi dan 

kondisi untuk menjangkau para pengembang, yaitu secara khusus dapat 

diketahui kantor pemasaran yang dapat dituju. Hal ini ditujukan untuk 

memudahkan proses pencarian data dan efektifitas waktu. 

2. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan 

data yang telah ditemukan melalui wawancara mau pun observasi. Dalam 

melakukan dokumentasi, peneliti membutuhkan beberapa instrumen yang dapat 

mendukung proses pendokumentasian tersebut seperti alat perekam, telepon 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

27 

SKRIPSI POLITIK PEMBANGUNAN RUANG… YAUMIL CHAIRIAH 

 

 

 

 

 

 

 
 

genggam, kamera dan instrument lain yang dapat mendukung proses 

pengumpulan data yang dibutuhkan. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 
 

Analisis data dilakukan sebagai tahapan untuk menginterpretasi data yang telah 

dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis 

pendekatan studi kasus. Metode studi kasus ini merupakan suatu metode analisis yang 

sistematis, di mana dalam prosesnya tidak hanya wawancara tetapi juga dibutuhkan 

obeservasi sebagai salah satu upaya untuk menggali data jauh lebih dalam sehingga 

yang diperoleh tidak hanya apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga dapat diketahui 

apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat beberapa tipe dalam pendekatan studi kasus ini, 

salah satunya yang digunakan untuk membantu analisis penelitian ini adalah tipe studi 

kasus-deskriptif. Menurut Yin (2003) dalam jurnal “Qualitative Case Study 

Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researcher” studi kasus- 

deskriptif merupakan tipe yang menjelaskan fenomena serta konteks dari kehidupan 

nyata disesuaikan dengan tempat di mana fenomena atau kejadian tersebut terjadi 

(Pamela Baxter 2008, 547). 

Studi kasus dalam proses analisis data berkecenderungan untuk membongkar 

realitas dibalik fenomena yang dibahas. Dalam artian pada proses wawancara 

misalnya, analisis dengan metode studi kasus tidak hanya menelan mentah-mentah apa 

yang disampaikan oleh narasumber, tetapi juga memaknai apa yang di sampaikan, 

memahami makna tersirat di balik informasi yang disampaikan oleh narasumber. Tidak 

hanya itu, analisis ini juga tidak berhenti pada pertanyaan 'apa' tetapi lebih kepada 

‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ sehingga jauh bersifat eksploratif. Sehingga dalam proses 

analisis maka diperlukan intrepertasi pada setiap informasi yang disampaikan secara 

verbal oleh narasumber melalui proses wawancara. 
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