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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari analisis-analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yang 

sekaligus menjawab rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini, antara lain: 

 

1. Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari reklamasi pembangunan JIIPE 

antara lain berupa dampak sosial dan ekonomi. 

Untuk dampak sosial yang dapat terjadi adalah keresahan dan penolakan 

masyarakat akan kegiatan reklamasi, terganggunya kesehatan dan 

keamanan warga karena peningkatan penduduk, serta pergeseran budaya 

dan kearifan lokal karena banyaknya warga pendatang. 

Sedangkan untuk dampak ekonomi antara lain penurunan pendapatan 

petani tambak dan nelayan, tetapi secara global juga dapat meningkatkan 

nilai ekonomi daerah karena penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan 

meningkatkan kreativitas penduduk untuk membuka usaha baru. 

2. Perhitungan valuasi ekonomi reklamasi JIIPE meliputi manfaat dan 

kerugian ekonomi. Untuk manfaat ekonomi yang meliputi penyerapan 

tenaga kerja dan peluang usaha dari kegiatan reklamasi adalah sebesar Rp. 

80.592.000.000,00. Sedangkan kerugian ekonomi yang meliputi 

pendapatan petani ikan dan potensi hasil laut dan budidaya tambak yang 

hilang dari kegiatan reklamasi adalah sebesar Rp. 31.108.089.639,00. 

3. Solusi yang tepat dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di 

kawasan reklamasi adalah dengan dengan mobilisasi sumberdaya yang 

merupakan kekuatan perusahaan untuk memperlunak ancaman dari luar, 

antara lain penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dari warga lokal, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti dengan pelatihan 

keterampilan atau disediakannya sarana dan peluang membuka usaha baru 

bagi masyarakat, dan berbagai strategi pengelolaan kawasan industri, 

perumahan dan pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gresik. 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis rekomendasikan terkait kegiatan reklamasi ini 

antara lain: 

1. Kegiatan reklamasi ini mempunyai dampak positif maupun negatif. Hal-

hal yang dapat membantu tercapainya dampak positif patut dilaksanakan 

secara maksimal. Terutama antara masyarakat lokal khususnya 

Kecamatan Manyar dengan para investor atau pelaksana reklamasi. 

2. Proyek JIIPE direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan tetap 

memperhatikan kenyamanan dalam kelangsungan hidup masyarakat di 

sekitarnya. 

3. Untuk menghindari kerugian ekonomi yang berlebih, masyarakat harus 

menyiapkan rencana panjang terkait pekerjaan, atau kreativitas dalam 

mengembangkan usaha. 

4. Penulis juga menyarankan untuk dapat dilakukannya analisis lebih lanjut 

tentang dampak reklamasi JIIPE apabila terjadi kegagalan konstruksi di 

waktu yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


