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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dari materi yang disajikan, penulis 

membuat kesimpulan antara lain: 

 

1. Untuk pengembangan wisata Pulau LuSi (Lumpur Sidoarjo) ini 

nanti kedepannya membutuhkan pengelolaan yang jelas agar bisa 

terealisasi wisata terpadu yang berwawasan lingkungan, maka 

dari itu pengurus wisata yang saat ini menginginkan pemerintah 

kota Sidoarjo mengambil alih kepemilikan dari wisata dan bekerja 

sama dengan instansi lain serta bekerja sama dengan masyarakan 

sekitar untuk menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungan 

wisata tersebut. 

2. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa obyek wisata Pulau LuSi 

(Lumpur Sidoarjo) memiliki potensi sumber daya yang dapat 

dikembangkan antara lain keindahan panorama yang didominasi 

dengan keberagaman jenis tumbuhan mangrove, beberapa jenis 

binatang juga hidup di sekitar pulau seperti monyet ekor panjang, 

burung belibis dan ikan berjalan, lahan yang sudah menjadi 

tambak pun sangat luas dengan hasil budidaya utama adalah ikan 

bandeng, udang dan mujair, serta luasnya hamparan ruang terbuka 

hijau disekitar jalan menuju dermaga pulau menambah keindahan 

Lusi meskipun belum didukung oleh atraksi wisata.  

3. Untuk pengembangan wisata yang berhubungan dengan 

kelangsungan populasi hewan dan lingkungan pantai harus 
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diperlukan penanganan yang khusus serta konsep wisata yang 

jelas agar dengan adanya wisata tersebut tidak mengganggu 

kelangsungan ekosistem alam di sekitar lokasi wisata tersebut. 

4. Beberapa potensi yang ada di dalam wisata ini khususnya yang 

ada di pulau LuSi dapat dikembangkan dan sangat besar 

potensinya untuk dimanfaatkan, hal itu juga yang bisa 

dimanfaatkan warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian 

dari warga di sekitar wisata tersebut. 

5. Dengan konsep wisata yang berwawasan lingkungan ini juga 

diharapkan tidak hanya dijadikan tempat rekreasi saja namun juga 

sebagai tempat edukasi bagi pelajar yang ingin mengetahui 

bagaimana ekosistem alam pantai terutama ekosistem yang ada di 

dalam Pulau LuSi ini nanti. 

 

5.2 Rekomendasi  

Dari pembahasan serta analisa yang sudah dilakukan di dalam laporan ini 

maka dapat dibuat rekomendasi untuk pengembangan wisata tersebut, antara 

lain : 

1. Pemerintah kabupaten Sidoarjo harus ikut campur tangan untuk 

mengelola wisata tersebut agar pengembangannya bisa berkelanjutan 

dan berkembang lebih baik dari kondisi yang saat ini. 

2. Kontribusi masyarakat juga harus diperlukan dalam pengelolaan 

kawasan wisata tersebut agar pengembangan wisata ini tidak 

berdampak pada satu pihak saja namun juga diharapkan bisa 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar wisata tersebut. 

3. Pengembangan wisata tersebut juga harus menambah fasilitas dari 

yang sudah ada agar dapat menampung dan mewadahi jumlah 

pengunjung yang mengalami peningkatan. 



  125 

 

4. Beberapa instansi pemerintah dan masyarakat harus ikut serta dalam 

mempromosikan wisata ini nanti agar dapat berkembang dengan baik 

dan menjadi wisata yang unggulan di Sidoarjo. 

  


