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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana banyak 

pembangunan yang dalam tahap pelaksanaan maupun yang masih dalam tahap 

perencanaan. Pembangunan yang cukup signifikan terjadi sangat pesat terutama 

pada pembangunan di bidang konstruksi.. Tidak hanya pembangunan gedung 

bertingkat tetapi juga infrastruktur. Perkembangan kota diseluruh dunia bahkan 

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat salah satunya disebabkan 

oleh aktivitas urbanisasi. Akibat dari urbanisasi menyebabkan kota-kota besar 

menjadi padat akan penduduk salah satunya kawasan aglomerasi 

gerbangkertosusila. 

Gerbangkertosusila (akronim dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–

Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) adalah sebuah kawasan metropolitan di Provinsi 

Jawa Timur. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) 

Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 

tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW 

Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar 

Daerah. Wilayah Gerbangkertosusila yang berpusat di Surabaya ini 

merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua 

di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. 

Gerbangkertosusila mencakup 7 wilayah administrasi, 6 di antaranya 

berada di Pulau Jawa, satu di Pulau Madura, dan satu pulau tersendiri yang 

berada di bawah administrasi Kabupaten Gresik, yakni Pulau Bawean. Cakupan 

wilayah administrasi gerbangkertosusila diantaranya; Kabupaten 

Gresik (mencakup Pulau Bawean), Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan 

Kabupaten Lamongan.  

Tujuan dengan dibentuknya kawasan gerbangkertosusila sebagai upaya 

membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah 

kabupaten/kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di 

Provinsi Jawa Timur. (Landiyanto, 2005).   

PDRB kawasan GERBANGKERTOSUSILA dari tahun 2007 dan 2011 

selalu mengalami kenaikan. Kota Surabaya, sebagai pusat pemerintahan dan 

pusat perekonomian tetap menjadi pendukung utama dalam pembentukan PDRB 
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Jawa Timur, baik pada tahun 2007 maupun pada tahun 2011. Pada tahun 2011, 

Kota Surabaya memberikan kontribusi tertinggi sebesar 27,30 %, diikuti dengan 

Kabupaten Sidoarjo 7,65%, Kabupaten Gresik 4,98%, Kabupaten Mojokerto 

2,47%, Kabupaten Lamongan 1,56%, Kabupaten Bangkalan 0,98% dan terendah 

pada Kota Mojokerto 0,37%. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa Kota 

surabaya memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan 

gerbangkertosusila  yang lain yang jauh dibawahnya.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dimana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi 

pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi 

seluruh masyarakat daerah tersebut.  

PDRB perkapita  kabupaten/kota di Kawasan gerbangkertosusila, 

Propinsi Jawa Timur mempunyai perbedaan yang signifikan dan setiap tahunnya 

menunjukan peningkatan. Kota Surabaya memiliki PDRB perkapita tertinggi 

dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Bangkalan 

memiliki nilai PDRB perkapita terendah. Kabupaten/kota yang memiliki nilai 

PDRB perkapita diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah  Kota Surabaya, 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Mojokerto. Sedangakan 

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan berada 

di bawah rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

mengidentifikasikan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di Kawasan 

gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur.  Apabila pertumbuhan hanya terpusat 

pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja maka trickle down effect (dampak 

penetesan kebawah)yang diharapkan akan sulit tercapai. 

Dengan perkembangan yang sangat pesat, yang meliputi jumlah 

penduduk dan ekonomi, dari wilayah urban metropolitan Gerbangkertosusila, 

maka munculah berbagai wacana untuk megembangankan wilayah sendiri 

menjadi Daerah Khusus Metro Surabaya, setingkat dengan provinsi dan terpisah 

dari wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh seorang gubernur. 

Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara 

Gerbangkertosusila dengan daerah lainnya di Jawa Timur, terlebih telah 

ditunjang dengan Jembatan Suramadu yang 

menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan (Madura), maka makin banyak 

pula pihak yang menginginkan wilayah metropolitan Gerbangkertosusila sebagai 

wilayah provinsi sendiri dengan segera.  
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Namun, wacana ini masih banyak yang memperdebatkannya, terutama di 

kalangan DPRD Jawa Timur, dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian 

yang mendalam dan akurat di bidang sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang 

membutuhkan dana yang sangat besar. Maka, Pakde Karwo sebagai 

gubernur Jawa Timur periode 2009 - 2014 menganggap pemekaran wilayah 

tidak mempunyai alasan kuat dan hanya akan menambah beban rakyat untuk 

biaya pemerintahan saja. 

Dalam menyusun rencana tata ruang (RTR), pemerintah mendapatkan 

bantuan dari pemerintah Jepang melalui JICA Study Team K. yang dipimpin 

oleh Nagayama. Pada pertemuan untuk melakukan penyusunan rencana tata 

ruang Gerbangkertosusila Deputi Kepala Bappenas bidang pengembangan 

regional dan otonomi daerah, Max Pohan, mengemukakan betapa pentingnya 

melakukan pembagian peran dan fungsi terhadap kota-kota satelit di Kawasan 

Gerbangkertosusila serta perlu dibuat green belt antara kota inti 

yaitu Surabaya dengan kota-kota satelitnya. Hal tersebut sangat penting agar 

dapat mencegah konurbasi seperti yang sekarang terjadi di Jabodetabek. 

Dalam melakukan pembagian peran dan fungsi, pemerintah tetap 

berusaha untuk memperhatikan kesesuaian RTR Kawasan Gerbangkertosusila 

dengan RTRW provinsi/kabupaten/kota yang ada wilayah tersebut, terutama 

yang telah diperdakan, serta masalah kelembagaan. Seperti 

halnya Surabaya yang telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, 

pendidikan kawasan Indonesia Timur dan mempunyai rumah sakit rujukan 

sekawasan Indonesia Timur yaitu RSUD dr. Soetomo 

Kini, dalam menanggapi perubahan, perkembangan dan tuntutan zaman, 

membuat pemerintah mulai memikirkan lagi kemampuan kawasan 

Gerbangkertosusila dalam memenuhi tugas yang bertujuan pemerataan 

pembangunan antar daerah khususnya di Jawa Timur dan umumnya kawasan 

Indonesia Timur. Demi meningkatkan kemampuan kawasan tersebut, pada tahun 

2011, pemerintah sedang dalam proses menggagas Gerbangkertosusila Plus 

(GKS PLUS).  

Pemerintah memandang perlu adanya kawasan pendukung baru yaitu 

GKS PLUS demi meningkatkan daya dukung atau menyokong kebutuhan dari 

kota inti. Dalam usaha merealisaikan gagasan ini, maka proses penggagasan ini 

telah dipublikasikan oleh Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur. 
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Pada kawasan sudah terbangun, pengembangan kawasan TOD dapat 

dilakukan dengan: a. Pembangunan kembali tanah atau ruang yang sudah 

terbangun (redevelopment site), yaitu peremajaan kawasan melalui tahapan 

perancangan kawasan TOD, perubahan struktur dan penambahan fungsi baru 

selaras dengan pengembangan kawasan TOD serta penataan lingkungan yang 

dilengkapi fasilitas transit atau fasilitas kawasan TOD dengan ketentuan 

pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Dalam strategi ini, 

Pemerintah/pemerintah daerah dapat mengatur penguasaan tanah pada Kawasan 

TOD melalui konsolidasi tanah, bank tanah serta perangkat penunjang lainnya 

dengan memperhatikan peraturan perundangan dan kepentingan umum. b. 

Pembangunan pada tanah kosong di antara tanah terbangun (infill development 

site), yaitu pengembangan pada tanah kosong/terbengkalai di antara tanah 

terbangun pada radius pengembangan kawasan TOD. Strategi ini dilakukan 

melalui tahap: 1) Pengembangan persil-persil tanah kosong di antara tanah 

terbangun dengan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang yang selaras 

dengan Kawasan TOD; dan 2) Penyesuaian kegiatan atau intensitas pemanfaatan 

ruang pada tanah terbangun sesuai dengan kriteria teknis kawasan TOD dengan 

penerapan perangkat penunjang kawasan TOD atau perangkat perwujudan 

rencana tata ruang lainnya. Strategi ini tidak menekankan penguasaan tanah oleh 

satu entitas, namun berkolaborasi dengan pemilik tanah yang ada, yang dapat 

ditetapkan dalam bentuk ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang.  

Pembangunan pada kawasan atau tanah yang belum terbangun (new growth 

area), yaitu pembukaan daerah-daerah baru yang luas dan umumnya terletak di 

daerah perbatasan pinggir kota (periphery). Strategi ini dilakukan dengan: a. 

mengembangkan sistem transit/transportasi masal primer/utamanya yang 

ditunjang dengan sistem sekunder dan feedernya; dan b. mengembangkan 

kawasan di sekitar simpul transit dengan menerapkan perangkat-perangkat 

penunjang perwujudan ruang.    

Menurut Permen ATR nomor 16 tahun 2017, pengembangan kawasan 

TOD adalah kawasan yang terpusat campuran yang terinteregasi dengan moda 

transportasi dengan radius kawasan 400 meter hingga 800 meter dari pusat 

transportasi . TOD dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan 

kemacetan melalui pengintegrasian sistem jaringan transportasi massal, selain itu 
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TOD juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus 

mendorong orang untuk berjalan kaki dan menggunakan kendaaraan umum.   

Terdapat beberapa kriteria sebagai prasyarat dalam mengembangkan 

kawasan TOD, menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 tahun 2017 

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, kriteria tersebut 

antara lain berada pada simpul transit jaringan angkutan umum massal 

berkapasitas tinggi berbasis rel, dilayani minimal 2 moda transportasi, sesuai 

dengan arah pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan berbasis kawasan 

campuran (mixed use). Pola pengembangan mixed use memberikan penjelasan 

bahwa dalam kawasan TOD diharapkan berbagai macam kegiatan atau 

peruntukkan ruang seperti perkantoran, perumahan, area bisnis komersial, ruang 

terbuka hijau dapat terkoneksi dan saling terintegrasi, selain itu esensi TOD juga 

sebagai upaya untuk mendorong, memfasilitasi dan memprioritaskan penyediaan 

fasilitas publik yang mementingkan aksesibilitas bagi penghuni kawasan 

maupun pemakai moda transportasi massal yang diwujudkan dengan penyediaan 

jalur pedestrian yang memberikan kenyamanan dalam berjalan kaki.  

Dijelaskan selanjutnya dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa terdapat 

kajian dan analisis yang diperlukan sebelum menetapkan suatu kawasan menjadi 

TOD, antara lain kajian sistem transportasi massal dalam lingkup regional dan 

lokal, kajian daya dukung prasarana kawasan, kajian kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan kajian karakteristik pemanfaatan ruang seperti ketersediaan 

tanah dan status kepemilikan tanah. Perlu diketahui bahwa pembangunan TOD 

juga memerlukan perangkat penunjang untuk mewujudkan kawasan TOD sesuai 

dengan karakteristik daerah dan sebagai alternatif pembangunan TOD di 

kawasan terbangun antara lain zona bonus, pengalihan hak membangun (transfer 

of development right) dan perangkat penunjang lainnya).  

Transit oriented development atau disingkat menjadi TOD merupakan 

salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang 

campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, 

Kereta api kota (KRL-MRT), Kereta api ringan (KERETA API), serta 

dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda. Dengan demikian perjalanan/trip akan 

didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubungkan langsung 

dengan tujuan perjalanan. Tempat perhentian angkutan umum mempunyai 

kepadatan yang relatif tinggi dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas parkir, 

khususnya parkir sepeda. Pengembangan TOD sangat maju dan telah menjadi 

tren dikota-kota besar khususnya di kawasan kota baru yang besar seperti Tokyo 
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di Jepang, Seoul di Korea, Hongkong, Singapura, yang memanfaatkan kereta api 

kota serta beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropa. Beberapa ciri penting 

yang akan terjadi dalam pengembangan TOD yaitu : 

a. Penggunaan ruang campuran yang terdiri dari pemukiman, 

perkantoran, serta fasilitas pendukung 

b. Kepadatan penduduk yang tinggi yang ditandai dengan bangunan 

apartemen, condominium 

c. Tersedia fasilitas perbelanjaan 

d. Fasilitas kesehatan, 

e. Fasilitas pendidikan 

f. Fasilitas hiburan 

g. Fasilitas perbankan 

Pengembangan TOD ini terkait dengan banyak sektor, maka dari itu 

diperlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan waktu yang tidak 

sebentar untuk dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Untuk mewujudkan 

semua rencana penataan kawasan dan sistem transportasi terintegrasi akan ada 

kendala dalam proses pembangunannya seperti kemacetan atau permasalahan 

pertanahan. Yang perlu diingat adalah hal ini memang membutuhkan proses dan 

waktu, namun saat selesai nantinya akan membuat tata ruang dan sistem 

transportasi di kawasan tersebut menjadi lebih baik. Masyarakat juga dapat lebih 

mudah untuk menjangkau lokasi yang diinginkan karena transportasi sudah 

saling terintegrasi dan pada akhirnya efisiensi struktur ruang dan pengembangan 

kota yang berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. 

Konsep TOD berhasil di dunia dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di 

kota sehingga dapat menjadi contoh dalam mengatasi kemacetan di titik kawasan 

gerbangkertosusila. Terdapat kebijakan yang mengarahkakn pergerakan berbasis 

transit sehingga perlu diperhatikan ciri kawasan yang dapat mempengaruhi 

perubahan perilaku berkendara dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. 

Penelitian mengenai penerapan konsep TOD di Indonesia masih sangat jarang.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apa saja yang menjadi kriteria dan konsep TOD yang sesuai dengan 

kawasan gerbangkertosusila? 

2. Bagaimana kesesuaian karakteristik kawasan TOD pada penataan 

kawasan gerbangkertosusila? 
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3. Bagaimana menentukan prioritas pengembangan kawasan transit di 

gerbangkertosusila dengan konsep TOD? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi kriteria dan konsep TOD yang sesuai dengan kawasan 

di gerbangkertosusila 

2. Menganalisis kesesuaian karakteristik kawasan transit pada penataan 

kawasan di gerbangkertosusila dengan kriteria kawasan TOD. 

3. Menentukan prioritas pengembangan kawasan transit di 

gerbangkertosusila dengan konsep TOD. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

pengembangan ilmu infrastruktur khususnya dibidang Teknik Sipil tentang 

Penerapan Konsep Transit Oriented Development (TOD) Pada Penataan 

Kawasan Gerbangkertosusila. 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mempertajam kemampuan 

untuk menganalisis Penerapan Penerapan Konsep Transit Oriented 

Development (TOD) Pada Penataan Kawasan Gerbangkertosusila. 

b. Bagi Pihak Lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi bahan 

pertimbangan khususnya tentang Penerapan Konsep Transit Oriented 

Development (TOD) Pada Penataan Kawasan Gerbangkertosusila 

 

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian  

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka penulis 

memberikan batasan dalam penelitian ini yakni Penerapan Konsep Transit 

Oriented Development (TOD) Pada Penataan Kawasan Gerbangkertosusila. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan Tesis ini disusun dalam 3 bab, di mana pokok bahasan untuk tiap 

bab adalah sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai tinjauan umum, latar belakang, rumusan masalah, 
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tujuan, manfaat, batasan dan ruang lingkup penelitian serta sistematika 

penulisan.  

 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Menguraikan secara global penelitian terdahulu, dasar teori dan dasar 

perhitungan  yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada, 

baik untuk menganalisis faktor-faktor dan data-data pendukung maupun 

perhitungan teknis. 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang bagan alir penelitian, subyek penelitian, lokasi dan metode 

penelitian secara berurutan dalam penyelesaian laporan Tesis yang berisi tentang 

Penerapan Konsep Transit Oriented Development (TOD) Pada Penataan 

Kawasan Aglomerasi Gerbangkertosusila.  

 

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan data sekunder dan data primer dari Penerapan Konsep Transit 

Oriented Development (TOD) Pada Penataan Kawasan Aglomerasi 

Gerbangkertosusila.  

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari analisis data pada bab 4, kemudian dilakukan pembahasan. Setelah 

dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode dan teori disimpulkan 

sesuai dengan yang ditanyakan pada permasalahan. 

 

 

 


