
Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                                                B-13 

 

SRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN LLAJ KABUPATEN 
SIDOARJO 

 
 

PRIYAMBODO 
 

Peneliti Madya Bidang Manajemen Transportasi Balitbang Provinsi Jawa Timur 
 
 

Abstrak— Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi sistem 
jaringan LLAJ yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan merealisasikan pengembangan 
sistem jaringan LLAJ yang ideal di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Namun begitu dalam penelitian ini 
juga digunakan data-data kualitatif yang sifatnya hanya untuk mendukung pendekatan 
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksisting sistem jaringan LLAJ di 
Kabupaten Sidoarjo terdiri dari prasarana ruang jalan sepanjang 936,82 km, jalan rel 
kereta api sepanjang ± 12 km, 1 terminal penumpang tipe A dan B, 7 terminal tipe C, 5 
stasiun kereta api, dan 312 titik parkir di 21 ruas jalan.  Prasarana jalan di Kabupaten 
Sidoarjo cenderung membentang dalam satu lajur yang berada pada satu lintasan yang 
terpusat pada lintasan jalan nasional arteri primer lintas Surabaya – Porong. Sehingga 
semua aktivitas dan kegiatan mobilitas orang, barang, dan jasa terpusat di jalur ini serta 
sebagian besar wilayah barat lintas Surabaya – Porong. Sementara wilayah timur lintas 
Porong fasilitas prasarana jalannya relatif belum berkembang. Prioritas yang segera 
harus dibangun adalah jalan alternatif yang menghubungkan bagian utara dan selatan 
Kabupaten Sidoarjo, jalan kolektor primer, jalan rel, relokasi jalur kereta api Sidoarjo 
– Gununggangsir, mengembangkan  terminal penumpang dan barang, mengembangkan 
jaringan kereta api komuter, dan jaringan bus kota yang terintegrasi di 4 (empat) 
wilayah, yaitu Kecamatan Sidoarjo – Waru – Krian – Sedati. Selanjutnya kepada 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo direkomendasikan untuk segera melakukan 
pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer di lintasan Sidoarjo – Wonoayu – 
Krian, mengupayakan kondisi bagian jalan di perkotaan menjadi berdaya guna dengan 
mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan di ruang milik jalan (Rumija), 
menyiapkan jaringan jalan untuk angkutan feeder dari wilayah pinggiran ke titik-titik 
alih muat yang menghubungkan jaringan angkutan umum masal yang rencananya akan 
dibangun.. Membangun jalan baru sesuai dengan PP Nomor 34 tahun 2006 tentang 
Jalan dimana jalan terdiri dari bagian-bagian jalan yaitu Rumaja, Rumija, dan 
Ruwasja. 
 
Kata Kunci— Sistem jaringan LLAJ, sarana – prasarana LLAJ, prioritas pengembangan   
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PENDAHULUAN 

 
Lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ 
mempunyai peranan yang sangat penting dan 
strategis dalam mendukung keberhasilan 
pembangunan dan integrasi nasional, di mana 
peranan tersebut tentunya merupakan upaya 
untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Pembangunan di bidang ekonomi misalnya, 
dapat dikatakan mengalami kemajuan dan 
peningkatan karena adanya dukungan dan 
peranan dari LLAJ yang semakin baik dan 
berkualitas. Selama ini hampir 70% 
pergerakan lalu lintas angkutan orang dan 
barang dilakukan di jalan, sehingga tidak 
salah jika dikatakan bahwa kegiatan LLAJ 
merupakan kegiatan yang cukup dominan dan 
memberikan kontribusi yang cukup besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

 
Jaringan jalan sebagai salah satu prasarana 
angkutan jalan merupakan komponen yang 
sangat penting dalam menunjang 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau 
kawasan. Seperti diketahui, bahwa jaringan 
jalan di Indonesia selain jumlah panjangnya 
yang masih terbatas jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk dan jumlah 
kendaraan bermotor, juga pada umumnya 
jaringan jalan tersebut terbentuk secara alami 
tanpa melalui perencanaan yang menyeluruh 
dan terintegrasi.  

 
Penyelenggaraan transportasi jalan sesuai 
dengan Undang-Undang LLAJ Nomor 22 
Tahun 2009 pasal 2 mengatakan bahwa LLAJ 
harus diwujudkan sesuai dengan asas dan 
tujuan dari transportasi, di mana transportasi 
jalan sebagai salah satu moda transportasi 

nasional diselenggarakan dengan 
memperhatikan 9 (sembilan) asas, yaitu asas 
transparan, asas akuntabel, asas 
berkelanjutan, asas partisipatif, asas 
bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas 
seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri. 

 
Selanjutnya dalam pasal 3, tujuan 
diselenggarakannya transportasi jalan adalah 
untuk mewujudkan LLAJ dengan aman, 
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan 
moda angkutan lainnya untuk mendorong 
perekonomian nasional, memajukan 
kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, mampu 
menjunjung tinggi martabat bangsa, 
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya 
bangsa, serta terwujudnya penegakan hukum 
dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 
Kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga Kota 
Surabaya berdasarkan sensus penduduk tahun 
2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 
1.945.252 jiwa atau meningkat 2,21% setiap 
tahunnya dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir. Sedangkan jumlah kendaraan 
bermotor baik roda dua dan sejenisnya (R2) 
serta roda empat (R4) dan sejenisnya di 
Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 
mencapai 689.221 unit. Sementara panjang 
jalan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 
hanya 936,82 km dan selama 10 tahun 
terakhir pertumbuhannya tidak lebih dari           
1 %. Alhasil pertumbuhan demand 
transportasi (jumlah penduduk dan kendaraan 
bermotor) tidak seimbang dengan penyediaan 
supply transportasi (panjang jalan dan sistem 
angkutan jalan). Dengan tidak seimbangnya 
pertumbuhan demand dan supply transportasi 
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maka problem kemacetan di ruas-ruas jalan di 
Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dihindari. Ini 
artinya bahwa sistem jaringan LLAJ di 
Kabupaten Sidoarjo secara ideal belum 
terwujud.  

 
Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang 
RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, 
butir 6 menguraikan tentang definisi 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 
adalah ruang lalu lintas, terminal, dan 
perlengkapan jalan yang meliputi marka, 
rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat 
pengendali dan pengaman pengguna jalan, 
alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta 
fasilitas pendukung. 
 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 
di atas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini adalah “ Bagaimana kondisi eksisting 
sistem jaringan LLAJ di Kabupaten Sidoarjo 
? Dan prioritas sarana dan prasarana 
transportasi apa yang segera dibangun untuk  
mengembangkan sistem jaringan LLAJ yang 
ideal di Kabupaten Sidoarjo ? “ 
 
Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian 
Pengembangan Sistem Jaringan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sidoarjo 
adalah  untuk mendeskripsikan kondisi sistem 
jaringan LLAJ yang ada di Kabupaten 
Sidoarjo. Dan  Merealisasikan pengembangan 
sistem jaringan LLAJ yang ideal di 
Kabupaten Sidoarjo. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Dalam penelitian “Pengembangan Sistem 
Jaringan lalu Lintas Angkutan Jalan di 

Kabupaten Sidoarjo” metode penelitian yang 
digunakan adalah sebagai berikut. 
 
A. Pendekaan Penelitian 

 
Penelitian ini akan menggunakan 
pendekatan kuantitatif, namun begitu 
dalam penelitian ini juga digunakan data-
data kualitatif yang sifatnya hanya untuk 
mendukung pendekatan kuantitatif. Untuk 
data-data yang sifatnya kuantitatif 
digunakan instrumen kuesioner dan 
penghitungan langsung di lapangan 
seperti VCR dan aksesibilitas. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi penelitian adalah Kabupaten 
Sidoarjo yang meliputi jalur-jalur utama 
pergerakan orang dan barang dari 
angkutan darat meliputi lintas Porong, 
lintas timur, lintas barat, dan simpul-
simpul transportasi. Dengan waktu 
penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak bulan Agustus-September-Oktober 
2011. 

 
C. Jenis dan Sumber Data 

 
Sumber data dalam penelitian ini akan 
diambil dari data primer dan data 
sekunder di lapangan. Data primer yaitu 
data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya yaitu data perhitungan volume 
dan kapasitas, aksesibilitas jalan, dan 
kebutuhan simpul-simpul transportasi.  

 
Data sekunder berupa data-data yang 
sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh 
Peneliti dengan cara membaca, memfoto 
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copy, melihat atau mendengarkan. Data 
sekunder tersebut meliputi data-data 
RTRW Kabupaten Sidoarjo dan peta 
jaringan lalu lintas angkutan jalan 
Kabupaten Sidoarjo saat ini serta data-
data tentang dokumen-dokumen terkait 
dengan penelitian, baik berupa foto, data 
statistik, video, maupun data sekunder 
yang lain.  
 

D. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan menggunakan : 
 
1. Penyebaran kuesioner kepada 

responden penumpang dan sopir untuk 
memperoleh data-data yang terkait 
aksesibilitas. 

2. Menghitung volume kendaraan 
dengan cara traffic counting atau TC 
untuk mengetahui tingkat pelayanan 
jalan. 

3. Dokumentasi, pengumpulan, 
pencatatan atas data-data sekunder 
yang dibutuhkan dalam mengolah dan 
menganalisis data. Data-data sekunder 
tersebut adalah peta jaringan jalan, 
jumlah ruas jalan, jumlah simpul 
(terminal), jumlah pelabuhan rakyat, 
jumlah bandara, jumlah penduduk, 
jumlah kendaraan, jumlah titik-titik 
parkir.  

 
E. Teknik Analisis Data 

 
Selanjutnya untuk data yang sifatnya 
kuantitatif, teknik analisis data yang  
digunakan adalah teknis analisis statistik 
deskriptif. Sementara untuk data yang 

sifatnya kualitatif, proses analisis dan 
interpretasi data tidak hanya dilakukan 
pada akhir pengumpulan data atau berdiri 
sendiri, namun secara simultan juga 
dilakukan pada saat pengumpulan data 
dilapangan berlangsung, sehingga analisis 
data kualitatif sering dikenal sebagai 
proses siklus. Setelah mendapatkan 
informasi, dilakukan analisis untuk 
mencari hipotesis kemudian dilakukan 
pengumpulan informasi berikutnya begitu 
seterusnya. Pengolahan data kualitatif 
dilakukan dengan mempergunakan 
pendekatan ‘‘cross check’’ informan 
untuk memberikan pemahaman secara 
lebih mendalam dari berbagai pernyataan 
yang dikemukan oleh 
informan/responden, serta berdasarkan 
hasil observasi dan telaah data sekunder.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Kondisi Eksisting Sistem Jaringan 

LLAJ  
 

Kondisi eksisting sistem jaringan LLAJ 
di Kabupaten Sidoarjo ditunjukan dengan 
ketersediaan prasarana ruang jalan, baik 
jalan darat maupun jalan rel kereta api. 
Simpul-simpul transportasi berupa 
terminal barang dan orang serta stasiun 
kereta api. Kemudian ketersediaan 
fasilitas perparkiran dan fasilitas 
perlengkapan jalan seperti perambuan.  

 
1. Ruang Jalan  

 
Dari hasil survei dan evaluasi 
diketahui, bahwa prasarana jalan di 
Kabupaten Sidoarjo cenderung 
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membentang dalam satu lajur yang 
berada pada satu lintasan yang 
terpusat pada lintasan jalan nasional 
arteri primer lintas Surabaya – 
Porong. Sehingga semua aktivitas 
dan kegiatan mobilitas orang, 
barang, dan jasa terpusat di jalur ini 
serta sebagian besar wilayah barat 
lintas Surabaya – Porong. Sementara 
wilayah timur lintas Porong fasilitas 
prasarana jalannya relatif belum 
berkembang. Peta jaringan 
transportasi angkutan jalan di 
Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat 
pada Peta 1. 
 
Untuk mengganbarkan kondisi 
eksisting ruang jalan di Kabupaten 
Sidoarjo terlebih dahulu diuraikan 
geografis Kabupaten Sidoarjo yang 
diapit oleh Kota Surabaya disebelah 
Utara. Disebelah barat adalah 
Kabupaten Gresik dan 
Kabupaten/Kota Mojokerto. 
Sementara disebelah selatan dan 
timur adalah Kabupaten/Kota 
Pasuruan dan Malang. 
 
Karena diapit oleh 4 (empat) 
kabupaten/kota, yaitu Surabaya, 
Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan, 
maka aksesibilitas keluar masuk dari 
dan ke Kabupaten Sidoarjo dari ke 
empat wilayah tersebut minimal 
melewati 6 (enam) pintu masuk. 
 
Dari wilayah Mojokerto mobilitas 
orang, barang, dan jasa bisa masuk 
ke wilayah Kabupaten Sidoarjo 
melalui 4 (empat) pintu masuk. 

Pertama, melewati jalan nasional 
yang terletak di sebelah barat 
Sidoarjo melalui Balongbendo – 
Krian – Taman – Surabaya. Kedua, 
lewat jalur kereta api lintas Tarik – 
Krian – Taman – Surabaya. Ketiga, 
lewat jalur darat melalui Prambon – 
Krian. Dan keempat, Malang, 
Bangil, dan Pasuruan melalui jalur 
Porong, baik lewat jalan raya 
maupun jalan rel kereta api. 
Sementara dari arah Gresik masuk 
ke wilayah Kabupaten Sidoarjo 
melalui Krian, dan dari Surabaya 
melalui Waru.  
 
Selanjutnya total panjang jalan di 
Kabupaten Sidoarjo ada sekitar 
kurang lebih 936,82 km ini sudah 
termasuk jalan nasional, provinsi, 
dan kabupaten. Dengan pertumbuhan 
jalan yang sangat lambat, yaitu 
kurang dari 1 %. Sementara 
kendaraan bermotor setiap tahunnya 
tumbuh di atas 10 %. Oleh karena itu 
di Kabupaten Sidoarjo masih 
diperlukan kebutuhan ruang jalan 
baru kurang lebih sekitar 100 km. 
Perkiraan kebutuhan ruang jalan 
dapat lihat pada Tabel 1. 
 
Kemudian sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 34 Tahun 2006 
Tentang Jalan, disebutkan tentang 
bagian-bagian jalan, bahwa jalan 
dibagi menurut bagian-bagian jalan, 
yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja), 
ruang milik jalan (Rumija), dan 
ruang pengawasan jalan (Ruwasja).  
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Namun dalam realitanya kondisi 
jalan di Kabupaten Sidoarjo lebih 
dari 70 % tidak sesuai dengan 
peraturan di atas. Artinya kondisi 
jalan-jalan di wilayah Kabupaten 
Sidoarjo cenderung hanya terdiri dari 
Rumaja saja dan tidak memiliki 
Rumija dan Ruwasja yang memadai 
seperti terlihat pada gambar di 
bawah ini. 

 
Bagian-bagian jalan sesuai dengan 
PP No. 34 Tahun 2006 Tentang 
Jalan dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 : Bagian-bagian jalan 
Untuk meningkatkan dan 
mengembangkan sistem jaringan 
LLAJ di Kabupaten Sidorjo perlu 
dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut : 

 
1. Meningkatkan dayaguna fungsi 

jalan dengan mengurangi atau 
menghilangkan hambatan-
hambatan di ruang milik jalan 
(Rumija) seperti di sepanjang 
Jalan Mojopahit dan Jalan 
Gajahmada.. 

2. Dalam membangun jalan baru 
harus dibuat sesuai dengan PP 
No. 34 Tahun 2006, dimana jalan 
harus memuat bagian-bagian 
jalan, yaitu ruang manfaat jalan 
(Rumaja), ruang milik jalan 
(Rumija), dan ruang pengawasan 
jalan (Ruwasja). 

 
2. Klasifikasi Fungsi Jalan dan 

Kinerja 
 

Jalan dibagi menurut status 
(nasional, provinsi, kab/kota), fungsi 
(arteri dan kolektor), dan sistem 
jaringan (primer dan sekunder). 
Pertumbuhan jalan di Kabupaten 
Sidorjo setiap tahunnya hampir 
stagnan. Dan setiap tahunnya 
pertumbuhannya tidak sampai dari 1 
%. Sementara pertumbuhan jumlah 
kendaraan setiap tahunnya tumbuh 
lebih dari 10 %. Sehingga tingkat 
pelayanan jalan atau kinerjanya 
menjadi terganggu, hal ini terlihat 
dari VC ratio pada jalan-jalan 
tertentu di Kabupaten Sidoarjo yang 
kondisinya mendekati macet alias 
berhenti.  
 
Kondisi tingkat pelayanan jalan yang 
cenderung rendah dan berhenti 
terjadi pada lintasan Waru – Porong 
di titik Gedangan dan Porong. Di 
dua lintasan tersebut VC rationya 
rata-rata  berada pada nilai 1,21 di 
titik Gedangan arah Surabaya dan 
1,27 arah Sidoarjo. Di titik Porong 
0,77 arah Surabaya dan 0,74 arah 
Malang. Klasifikasi Fungsi Jalan dan 
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Kinerja dari masing-masing Ruas 
Jalan di sebagian wilayah Kabupaten 
Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
3. Perambuan  

 
Selain prasarana jalan yang perlu 
peningkatan dan pembangunan jalan 
baru, prasarana jalan lain yang 
berupa perlengkapan jalan, yaitu 
perambuan juga perlu ditingkatkan 
dan dipasang rambu-rambu lalu 
lintas. Karena hampir diseluruh jalan 
di Kabupaten Sidoarjo kelengkapan 
fasilitas perambuan kurang lengkap. 
Seperti yang ada di jalan lingkar 
timur misalnya, pada  jalur ini 
fasilitas perambuan sangat minim. 
Alat perelngkapan jalan berupa 
rambu-rambu seperti marka jalan, 
traffict light dan lain-lain  nyaris 
belum terpasang seperti terlihat pada 
Tabel 3. 
 

4. Simpul Transportasi 
 
Selanjutnya untuk perpindahan moda 
dan alih muat orang dan barang di 
Kabupaten Sidoarjo tersedia 
berbagai terminal dari berbagai tipe. 
Terminal penumpang terdiri dari : 
terminal tipe A adalah Terminal 
Bungurasih, tipe B adalah Terminal 
Larangan, dan 7 terminal tipe C 
yaitu Terminal Krian, Taman, 
Wadungasri, Sukodono, Gedangan, 
Porong, dan Tulangan.  
 
Khusus untuk terminal tipe B, yaitu 
terminal Larangan lokasinya terletak 

di jantung kota serta bersebelahan 
dengan Pasar Larangan. Akibat 
pertumbuhan jumlah penduduk, 
perekonomian, dan perdangan 
mobilitas orang, barang, dan jasa 
menjadi meningkat dan padat. 
Karena dua aktivitas bercampur jadi 
satu, yaitu aktivitas berbelanja/jual 
beli dengan aktivitas transportasi. 
Hal ini diperpuruk oleh kondisi lebar 
jalan akses keluar masuk dari dan ke 
pasar maupun terminal yang sempit. 
Sehingga pada jam-jam sibuk terjadi 
penumpukan arus di dua lokasi 
tersebut dimana VC ratio 0,75, 
artinya kondisi arus lalu lintas sudah 
tidak stabil dan kecepatan menjadi 
rendah. Untuk itu relokasi Terminal 
Larangan tepat untuk segera 
dilaksanakan. Dengan merencanakan 
membangun terminal tipe B untuk 
orang di daerah Porong dan untuk 
barang di Krian. Hal ini 
dimaksudkan untuk 
mendistribusikan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi ke wilayah 
barat dan timur sehingga tidak 
menumpuk di satu titik, yaitu di 
tengah-tengah kota.  
Selain terminal tempat alih muat 
barang disediakan juga oleh moda 
jalan rel kereta api berupa stasiun 
kereta api. Di Kabupaten Sidoarjo 
saat ini ada 5 stasiun, yaitu stasiun 
Sidoarjo, Gedangan, Buduran, 
Porong, dan Tanggulangin. 
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5. Perparkiran 
 

Kemudian terkait dengan 
perparkiran, saat ini di wilayah 
Kabupaten Sidoarjo ada 312 titik 
parkir yang setiap tahunnya 
menghasilkan PAD ± 10 milyar. 
Titik-titik parkir tersebut tersebar di 
sepanjang 21 jalan di wilayah 
Kabupaten Sidoarjo. 
 
Di Kabupaten Sidoarjo selain 
diterapkan parkir biasa dengan 
memanfaatkan juru parkir (Jukir) 
dalam operasionalisasinya 
diberlakukan juga parkir 
berlanggananan yang penerapannya 
dilakukan pada saat pemilik 
kendaraan bermotor mengurus 
perpanjangan STNK.  
Namun pelaksanaan parkir 
berlangganan ini masih dirasakan 
oleh sebagian masyarakat belum 
efektif karena masih ada keluhan 
dari warga masyarakat Sidoarjo yang 
mengeluhkan masih ditarik biaya 
parkir ketika memarkir 
kendaraannya. Oleh sebab itu untuk 
meminimalisir keluhan masyarakat 
terkait dengan pelaksanaan pakir 
berlangganan, sebaiknya tempat-
tempat yang sudah ditetapkan 
sebagai area bebas parkir untuk 
parkir berlangganan perlu dibuat 
transparan. Artinya diberi tanda 
mana yang merupakan area bebas 
parkir untuk parkir berlangganan dan 
mana yang bukan.  

 
 

B. Prioritas Pengembangan Prasarana 
 

Berdasarkan data-data kondisi prasarana 
angkutan jalan di atas dan juga 
berdasarkan pengamatan lapangan serta 
perhitungan VC ratio pada jalan-jalan 
tertentu, maka pengembangan prasarana 
transportasi perlu diprioritaskan pada : 
 
a. Memprioritaskan pengembangan jalan 

alternatif yang menghubungkan 
bagian utara dan selatan Kabupaten 
Sidoarjo dengan segera membangun 
jalan lingkar timur dan lingkar barat. 
Sedangkan untuk pencapaian bagian 
timur dan barat kabupaten 
peningkatan jalan dengan 
pengembangan jalan alternatif timur-
barat baik yang berada di wilayah sisi 
utara maupun selatan kabupaten harus 
segera dilakukan. 

 
b. Segera merealisasikan rencana 

pengembangan dan peningkatan jalan 
kolektor primer yang menghubungkan 
: 
1) Kecamatan Porong – Krembung – 

Prambon; 
2) Kecamatan Buduran – Kecamatan 

Sidoarjo – Kecamatan Wonoayu – 
Kecamatan Krian; 

3) Kecamatan Sedati – Waru – 
Rungkut (Kota Surabaya); 

 
c. Segera merealisasikan pembangunan 

jalan baru di Kabupaten Sidoarjo yang 
meliputi : 
1) Frontage Road yang terdapat di 

kiri kanan jalan tol, 
pengembangan jalan ini perlu 
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dilakukan untuk meningkatkan 
akses penduduk ke segala jurusan, 
selain itu dengan adanya jalan ini 
dapat mengembangkan wilayah 
sekitarnya; 

2) Jalan Lingkar Barat Sidoarjo, 
Jalan Lingkar Barat – 
Tanggulangin, Jalan Lingkar 
Timur dan Lingkar Sidoarjo, yang 
berfungsi untuk mengurangi 
kepadatan lalu lintas dan 
mengurangi beban jalan di dalam 
kota; 

3) Jalan akses Sisi Timur Porong, 
ruas jalan ini selain dapat 
membuka isolasi Kota Porong, 
juga merupakan pemecahan 
terhadap lalu lintas Kota Porong, 
hal ini erat kaitannya dengan 
kawasan industri Jabon yang akan 
menampung lalu lintas lebih padat 
pada masa datang, juga sebagai 
penghubung antara Tanggulangin 
– Jabon; 

4) Jalan Lingkar Luar Barat Sidoarjo, 
jalan ini berfungsi untuk 
meningkatkan akses penduduk ke 
segala jurusan dan pengembangan 
wilayah ke arah barat; 

5) Jalan Lanjutan MERR II, jalan ini 
berfungsi untuk pengembangan 
kawasan industri dan kawasan 
gemopolis; 

6) Jalan akses menuju Bandara Utara 
Juanda, jalan akses menuju 
bandara udara Juanda 
direncanakan terdiri dari 2 jalan 
akses yaitu jalan yang ada 
sekarang yang berasal dari Sedati 
menuju jalan Raya Juanda dan 

jalan baru yang merupakan bagian 
dari ruas jalan tol (jalan tol 
simpang susun Waru – Juanda). 

 
d. Segera merealisasikan rencana 

pengembangan prasarana transportasi 
perkeretaapian meliputi arahan 
pengembangan jalur perkeretaapian, 
pengembangan prasarana transportasi 
kereta api untuk keperluan 
penyelenggaraan perkeretaapian 
komuter, terminal barang, serta 
konservasi rel mati. 

 
e. Segera merealisasikan relokasi jalur 

kereta api Sidoarjo – Gununggangsir, 
akan direncanakan melewati Desa 
Sidokare, Larangan, Tenggulunan, 
Sumokali, Jambangan, Durungbedug, 
Grogol, Kemantren, Singopadu, 
Kepadaangan, Kebaron, Kenongo, 
Gelang (Kecamatan Tulangan), 
Womomlati, Baloggarut, Rejeni, 
Gading, Tajegwagir, Kedungrawan, 
Kedungsumur, Keper (Kecamatan 
Krembung) dan Kedungsolo dan 
Kebunagung (Kecamatan Porong). 

 
f. Segera merealisasikan revitalisasi 

jalur kereta api Sidoarjo – Tarik 
dimulai dari Stasiun Sidoarjo, Desa 
Tenggulungan, Bungkah, Jambangan, 
Kemantren, Kecamatan Tulangan 
hingga Tarik. Rencana pengembangan 
dengan peningkatan prasarana rel 
yang telah ada ditujukan pada jalur 
Surabaya-Malang melalui Sidoarjo. 
Rencana pengembangan jalur 
perkeretaapian ganda ditujukan pada 
jalur Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto 
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dan Surabaya-Sidoarjo-Malang. Juga 
direncanakan pengembangan jalur 
perkeretaapian stasiun Waru-Juanda.  

 
g. Segera merealisasikan pengembangan 

stasiun kereta api di Kabupaten 
Sidoarjo dilakukan dalam kaitan 
adanya peminimalan fungsi stasiun-
stasiun yang ada di wilayah Kota 
Surabaya serta pengalihan operasional 
stasiun Pasar Turi ke stasiun 
Kandangan (Tandes) sehingga perlu 
adanya rencana peningkatan fungsi 
stasiun Sidoarjo yang sudah ada 
menjadi stasiun induk. Pengembangan 
stasiun yang direncanakan adalah 
menyangkut sarana yang ada pada 
stasiun tersebut, meliputi : tempat 
naik-turun penumpang – tempat parkir 
kendaraan penumpang – tempat 
bongkar muat barang – ruang 
administrasi – ruang tunggu – gudang 
– fasilitas sosial (kamar kecil, ibadah, 
dan istirahat) 

 
h. Segera merealisasikan rencana 

pengembangan terminal penumpang 
meliputi: 
1) Peningkatan dan pengembangan 

Terminal Purabaya – Bungurasih 
sebagai Terminal antar Kabupaten 
dan antar Propinsi; 

2) Pembangunan Terminal Type B 
angkutan umum di Kecamatan 
Porong dan pengembangan 
terminal barang di Kecamatan 
Krian; 

3) Peningkatan dan pengembangan 
Terminal Type C yaitu Sub 
Terminal Larangan di Kecamatan 

Sidoarjo dan Sub Terminal di 
Kecamatan Krian. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan  

 
1. Eksisting sistem jaringan LLAJ di 

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 
prasarana ruang jalan sepanjang 
936,82 km, jalan rel kereta api 
sepanjang ± 12 km, 1 terminal tipe A 
dan B, 7 terminal tipe C, 5 stasiun 
kereta api, dan 132 titik parkir di 21 
ruas jalan.  Prasarana jalan di 
Kabupaten Sidoarjo cenderung 
membentang dalam satu lajur yang 
berada pada satu lintasan yang 
terpusat pada lintasan jalan nasional 
arteri primer lintas Surabaya – 
Porong. Sehingga semua aktivitas dan 
kegiatan mobilitas orang, barang, dan 
jasa terpusat di jalur ini serta sebagian 
besar wilayah barat lintas Surabaya – 
Porong. Sementara wilayah timur 
lintas Porong fasilitas prasarana 
jalannya relatif belum berkembang. 

 
2. Prioritas yang segera dibangun untuk 

mengembangkan sistem jaringan 
LLAJ di bidang prasarana LLAJ 
adalah mengembangkan dan 
membangun jalan alternatif yang 
menghubungkan bagian utara dan 
selatan Kabupaten Sidoarjo. 
Merealisasikan rencana 
pengembangan dan peningkatan jalan 
kolektor primer. Merealisasikan 
rencana pengembangan prasarana 
transportasi perkeretaapian dan 
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relokasi jalur kereta api Sidoarjo – 
Gununggangsir serta mengembangkan  
terminal. 

 
3. Kondisi tingkat pelayanan jalan yang 

cenderung rendah dan berhenti terjadi 
pada lintasan Waru – Porong di titik 
Gedangan dan Porong. Di dua lintasan 
tersebut VC rationya rata-rata  berada 
pada nilai 1,21 di titik Gedangan arah 
Surabaya dan 1,27 arah Sidoarjo. Di 
titik Porong 0,77 arah Surabaya dan 
0,74 arah Malang. Prasarana jalan 
berupa perambuan seperti traffic zone, 
marka jalan, dan traffict light kurang 
lengkap. Khusus untuk terminal tipe 
B, yaitu terminal Larangan lokasinya 
terletak di jantung kota serta 
bersebelahan dengan Pasar Larangan 
perlu segera direlokasi ke Porong dan 
Krian karena di lokasi tersebut terjadi 
dua aktivitas, yaitu aktivitas 
berbelanja/jual beli dengan aktivitas 
transportasi, sehingga pada jam-jam 
sibuk terjadi penumpukan arus. 

 
B. Rekomendasi  

 
Untuk mengembangkan sistem jaringan 
LLAJ di Kabupaten Sidoarjo 
direkomendasikan untuk melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut. 

 
1. Segera membangun jalan alternatif 

yang menghubungkan bagian utara 
dan selatan Kabupaten Sidoarjo.  
 

2. Merealisasikan rencana 
pengembangan dan peningkatan jalan 

kolektor primer lintas Sidoarjo – 
Wonoayu – Krian.  

 
3. Melengkapi fasilitas perambuan di 

jalan lingkar timur dan lintas Sidoarjo 
– Wonoayu – Krian. 

4. Mengembangkan jalan alternatif di 
sebelah timur lintasan Porong – 
Gempol, tepatnya dari Kota Sidoarjo 
sampai Tanggulangin. 
 

5. Mengarahkan pengguna jalan dari 
Surabaya ke arah Sidoarjo melewati 
jalur linkar timur menuju 
Pasuruan/Malang  dan sebaliknya.  

 
6. Merealisasikan rencana 

pengembangan prasarana transportasi 
perkeretaapian dan relokasi jalur 
kereta api Sidoarjo – Gununggangsir 
serta mengembangkan  terminal 
Porong dan Krian. 

 
7. Mengupayakan kondisi bagian jalan di 

perkotaan menjadi berdaya guna 
dengan mengurangi atau 
menghilangkan hambatan-hambatan 
di ruang milik jalan (Rumija) 
disepanjang Jalan Mojopahit dan Jalan 
Gajah Mada.  

 
8. Membangun jalan baru sesuai dengan 

PP Nomor 34 tahun 2006 tentang 
Jalan dengan mengikuti arahan sesuai 
dengan PP tersebut dimana jalan 
terdiri dari bagian-bagian jalan yaitu 
Rumaja, Rumija, dan Ruwasja. 

 
9. Membangun park and ride di lokasi-

lokasi strategis seperti di Buduran, 
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Wonoayu, dan Candi dengan 
kapasitas 6.000 sampai 10.000 
kendaraan roda 2 maupun roda 4. 

 
10. Menciptakan dan mengoperasikan 

angkutan bus sekolah, bus pegawai 
PNS, bus karyawan swasta, dan 
meremajakan armada angkot. Serta 
membuka trayek baru untuk bus kota 
lintas Krian – Sidoarjo – Sedati – 
Waru.  
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Lampiran : 
 

Peta 1 
Jaringan Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Sidoarjo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2011 

  
Tabel 1 

Perbandingan Luas Wilayah Dengan Panjang Jalan dan Perkiraan Kebutuhan 
Ruang Jalan 

No Kab/Kota Luas Wilayah Panjang Jalan 
Jumlah 

Kendaraan 
Kebutuhan 

Ruang Jalan 
1 Sidoarjo 591,59 km 936,82 km 2 687.788 ± 100 km  
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Tabel 2 

Klasifikasi Fungsi Jalan dan Kinerja dari masing-masing Ruas Jalan  
di Kabupaten Sidoarjo  

No 
Ruas 

 
Lokasi dan Nama Jalan 

Status 
Jalan 

 
Arah 

Total 
Fungsi Jalan Volume 

(Smp/Ja
) 

Kapasitas 
(Smp/Jam

) 

VC 
Ratio 

1 Waru – Porong  Nasional      Arteri  
 Titik Gedangan arah 

Sb  
Nasional  2 2207,04 1824 1,21 Arteri 

 Titik Gedangan arah 
Sd  

Nasional 2 2340,61 1843 1,27 Arteri 
 Titik Porong arah Sby Nasional  2 1404,48 1824 0,77 Arteri 
 Titik Porong arah 

 
Nasional 2 1349,76 1824 0,74 Arteri 

2 Lingkar Timur Provinsi      Kolektor  
 Titik Kebonsari 

  
Provinsi  2 236 1243 0,19 Kolektor  

 Titik Rangkah Kidul Provinsi  2 145 1324 0,11 Kolektor  
 Titik Kemiri Provinsi  2 164 1265 0,13 Kolektor 
3 Gedangan-Kalanganyar Kabupaten      Kolektor 
 Titik Ketajen Kabupaten 2 685 1224 0,56 Kolektor 
 Titik Pulungan Kabupaten 2 535 1245 0,43 Kolektor 
 Kalanganyar Kabupaten 2 469 1235 0,38 Kolektor 
4 Krian-Waru Nasional      Arteri 
 Titik Kemasan Nasional  2 879 2045 0,43 Arteri 
 Titik Trosobo 

 
Nasional  2 806 2123 0,38 Arteri 

 Titik Taman Nasional  2 1172 2254 0,52 Arteri 
5 Sidoarjo-Krian Provinsi      Kolektor 
 Titik Cemengkaleng Provinsi  2 355 1423 0,25 Kolektor 
 Titik Wonoayu Provinsi  2 275 1376 0,20 Kolektor 
 Titik Sedengan Mijen Provinsi  2 395 1412 0,28 Kolektor 
6 Terminal Larangan Kabupaten  2 1017 1356 0,75 Kolektor 

 Sumber : Diolah dari data primer, Sidoarjo, 2011. 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                                                B-28 
 

Tabel 3 
Kondisi Perlengkapan Jalan 

No 
Kab/Kota 

Marka Jalan Traffic Light Rambu 
JPO dan 

Halte 

1 Sidoarjo 
kurang 
lengkap 

kurang 
lengkap 

kurang 
lengkap 

kurang 
lengkap 

Sumber : Diolah dari data primer, Surabaya, 2011 
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