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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

pengembangan wilayah berbasis pada potensi daya dukung sosial

ekonomi di kecamatan gunung anyar kota surabaya dapat

dikatakan berhasil karena kecamatan gunung anyar mampu

memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki yaitu

potensi sosial yang berupa partisipasi masyarakat dan nilai-nilai

kebersamaan serta nilai gotong royong yang baik. Dan potensi

ekonomi antara lain kawasan wisata mangrove, berkembangnya

beberapa Industri dan UMKM yaitu UMKM Sentra Kampung

Krupuk, Karya Sukses Mandiri (KSM) berupa Catering dan Glass

Painting, Karya Sukses Mandiri (KSM) Terampil yaitu berupa

Cairin Pembersih Lantai dan Pewangi, dan lainya serta area

persawahan serta tambak yang menghasilkan ikan payus, udang

dan kerang. Kecamatan gunung dalam meningkatkan potensi

untuk peningkatan ekonomi adalah dengan melakukan inovasi

berupa pengenalan produk serta wisata yang dimiliki. Potensi
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tersebut dapat terus dikembangkan dengan memberikan

pemberdayaan pada masyarakat melalui sosialisasi pada umkm

dan industri untuk lebih meningkatkan produksi wilayah.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu hal yang penting

dan harus diperhatikan dalam tujuan perencanaan daerah.

Pengembangan wilayah dapat ditingkatkan berdasarkan peta

potensi ekonomi dan sosial sehingga pengembangan wilayah di

kecamatan gunung anyar dapat terwujud apabila memanfaatkan

potensi sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu peningkatan

infratruktur dan sarana prasarana pendukung dalam terwujudnya

pengembangan wilayah harus diperhatikan agar tujuan dari

pengembangan wilayah dapat tercapai.

Adapun dampak positif dari pengembangan wilayah di

kecamatan gunung anyar adalah infrastruktur yang semakin

berkembang, tingkat pengetahuan masyarakat semakin maju, dan

produksi pendapatan wilayah akan semakin berkembang.

Sedangkan dampak negatif dari pengembangan wilayah adalah

adanya perubahan fungsi lahan pada kecamatan gunung anyar

yang dikarenakan adanya pembangunan pemukiman dan lainnya.
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5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan atau hambatan yang ada

terhadap terwujudnya pengembangan wilayah berbasis pada

potensi daya dukung sosial ekonomi. Adapun saran atau

rekomendasi yang akan diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan

sosialisasi, pembinaan dan pelatihan pada masyarakat.

2. Mengembangkan potensi sosial dan ekonomi seperti

meningkatkan produksi umkm, wisata mangrove dan lainnya

yang lebih berinovasi yaitu dengan cara mengenalkan produk

yang dimiliki pada setiap daerah.

3. Meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung

dalam pengembangan wilayah, serta lebih menggali potensi

yang ada dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
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