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PENGAMAT Ekonomi 
sekaligus Ketua Program 
Studi S2 Ilmu Ekonomi 
Fa kultas Ekonomi dan 
Bis nis Universitas Air
lang ga Wisnu Wibowo, ter
koneksinya jalan MERR 
hingga Pelabuhan Tanjung 
Perak saat ini mampu 
mem percepat aliran ba
rang atau logistik yang da
tang maupun keluar Su
rabaya. Pasalnya, keber
adaan ruas jalan yang 
meng hubungkan Suraba
ya dan Sidoarjo, khususnya 
kawasan Bandara In
ternasional Juanda, ter
sebut akan mempercepat 
waktu dan mengurangi ke
macetan. Ini akan ber
dampak pada kelancaran 
arus atau aliran barang. 
Artinya berdampak pula 
pada sektor perdagangan. 

“Selain itu, akses jalan 
ter sebut juga dapat meng
ubah transformasi sek

toral. Dulu CBD ada di ka
wasan barat dan di tengah 
Kota Surabaya. Namun, 
sa at ini dengan adanya ja
lan MERR ini, CBD (cen
tral business district) bisa 
mengarah ke kawasan ti
mur juga,” ujarnya.

Nah, berkembangnya 
CBD ini, lanjut Wisnu, 
akan berpengaruh ter ha
dap pembangunan sektor 
lainnya seperti properti 
dan perhotelan. Geliat ini 
da pat dilihat dari pemba
ngu nan hotel, perumahan, 
dan apartemen yang mulai 
banyak di sana.

“Sebelumnya daerah ti
mur kan kurang optimal. 
Tetapi, dengan adanya ak
ses jalan itu akan mem
buat perkembangan sektor 
di Surabaya Timur men jadi 
berkembang, khusus nya di 
dua sektor, per da ga ngan 
dan properti,” tuturnya. 

Wisnu mengakui per

kem bangan di sektor ter
sier, yakni sektor perda ga
ngan dan jasa, akan ber
kem bang lebih pesat lagi 
dengan adanya pemba
ngunan jalan raya terse
but. Selain mengurai ma
sa lah kemacetan, sehingga 
akan sangat membantu 
arus logistik. Kelancaran 
ini akan mendukung ada
nya multiplier ekonomi. 
“Perkembangan arus per
dagangan yang ditunjang 
sektor logistik yang sema
kin baik akan memicu 
perkembangan sektorsek
tor pendukung logistik. Itu 
yang bisa kita harapkan,” 
tandasnya.

Selain itu, investasi di 
Ko ta Surabaya nantinya 
juga diharapkan akan me
ningkat, baik yang berasal 
dari penanaman modal 
asing (PMA) maupun pe
nanaman modal dalam 
negeri (PMDN). Hal ini 

MERR Dorong CBD di Surabaya Timur
disebabkan kawasan ti
mur akan menjadi salah 
sa tu pilar penggerak eko
nomi Surabaya. Sehingga 
mampu menciptakan pe me
rataan pusat Kota Su ra
baya. “Apalagi di sana juga 
didukung adanya potensi 
wisata baik wisata alam 
maupun artifisial,” ujarnya. 

Namun demikian, me nu
rut Wisnu, terdapat hal
hal lain yang perlu dian ti
si pasi. Seperti adanya ris i
ko dalam konteks tata 

ruang dan tata wilayah. 
“Bisa jadi perkembangan 
di kawasan MERR itu 
nanti berjalan tidak ter
ken dali sehingga menya
lahi peruntukan yang di
atur di RTRW. Jadi, perlu 
adanya review terkait apa 
yang terjadi setelah ada nya 
MERR itu sendiri yang di
sandingkan dengan doku
men RTRW. Perlu dikaji 
ulang apakah sudah se suai 
atau tidak pemanfataan 
lahan itu,” bebernya. 

Wisnu menambahkan, 
pembangunan infrastruk
tur yang masif harus di
imbangi dengan kecepatan 
pergerakan manusianya. 
Sehingga harus ada upaya 
lain yang harus ditingkat
kan oleh pemkot, yakni 
ter kait angkutan masa 
cepat. Sampai saat ini 
yang masih terus ber ge
jolak adalah masalah per
izinan yang berkaitan 
dengan realisasi investasi. 
“Seperti izin pembebasan 

lahan. Oleh sebab itu, 
harus ada sinkronisasi 
pihakpihak terkait mulai 
dari level bawah hingga 
level atas,” katanya. 

Wisnu juga menye but
kan adanya pendapat dari 
berbagai studi menun
jukkan bahwa pendapatan 
masyarakat di sekitar 
MERR atau kawasan ti
mur pasca pembangunan 
jalan MERR sendiri meng
alami kenaikan sekitar 12 
persen. (cin/rek)

SURYANTO/RADAR SURABAYA 

BERFUNGSI OPTIMAL: Terealisasinya infrastruktur jalan MERR mampu mempercepat aliran barang 
atau logistik yang datang maupun keluar Surabaya.


