
BAB V
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Analisis dalam 

penelitian ini, oleh karenanya apa yang disampaikan dalam Bab 

ini sebenarnya adalah bentuk sederhana dengan maksud 

mempertegas temuan temuan analitis dari keseluruhan 

penelitian ini. Selain itu juga dalam rangka mengupayakan 

kemudahan bagi pembaca untuk menemukan pointers dari hasil 

penelitian ini. Dari keseluruhan anal isis yang disatukan 

dengan temuan data dalam penelitian ini, dapat disimpul ~.an 

hal hal berikut ini. 

1. Implementasi kebijakan pembangunan wilayah perluasan di Kodya 

Probolinggo belum mempunyai mekanisme pelaksanaan maupun 

mekanisme perencanaan yang tegas dan lebih spesifik wilayah 

perluasan. Pere~canaan masih diikutkan, kalaupun disitu terjadi 

koordinasi perencanaan,- pad a Rapat Koordinasi pembangunan 

(Rakorbang) . 

2.Kebijakan kebijakan pembangunan (kotal yang muncul, atau 

diklaim sebagai program wilayah perluasan, seringkali su lit 

dibedakan dengan program yang sebenarnya murni sektoral. Atau 

paling jauh program tersebut adalah program "Accidental" karena 

ketiadaan day a dukung sumberdaya di wilayah lama (kota) 

"terpaksa" dilimpahkan ke wilayah perluasan. Dengan demikian 

upaya optimalisasi sumberdaya dan patensi lokal di wilayah 

perluasan masih kurang optimal. 
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3.~:endala terbesar yang dihadapi di wilayah perluasan adalah 

keterbatasan sumberdaya manusia dan administratif, yang 

berakibat pada keterbatasan mengelola pembangunan wilayahnya 

sendiri. Tercakup disini adalah wewenang dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan. 

4.Namun demikian karena terlalu kuatnya figur Kepala daerah dalam 

kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, dengan istilah 

"pe ngu a s a t ungg a I." dari pimpinan daerah, terlalu kuatnya 

pengaruh kota (lama), sehingga identitas daerah yang diseja 

jarkan dengan prestasi seorang kepala daerah,- upaya upaya yang 

tidak mengindikasikan keinginan menyeimbangkan pertumbuhan 

antar daerah masih sangat menonjol. seringkali kepentingan lain 

yang terkadang lebih besar, dikorbankan demi menarik investasi 

ke wilayah lama. Atau sebaliknya menolak suatu investasi karena 

pertimbangan pertimbangan yang juga tidak cukup rasional. 

5.Tidak adanya komitmen dan Konsistensi perencanaan pembangunan 

pada wilayah perluasan mengakibatkan munculnya perwilayahan 

perwilayahan "bayangan" maupun "region dalam region" di dalam 

kota. Terbukti ~engan kemunculan wilayah pembangunan, atau 

paling tidak investasi baru, yang secara rasional dan berpihak 

pada wilayah perluasan mestinya di adakan di luar kota9 di 

wilayah perluasan). 
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SARAN 

1.Tampaknya perencanaan pembangunan di wilayah perluasan perlu 

direvisi. dan selalu du aktualisasikan, mengingat kondisi 

kondisi ketika keputusan perluasan itu dibuat telah banyak 

berubah. atau juga karena pertimbangan pertimbangan yang kurang 

komprehensif dan rasional saat itu cukup mewarnai keputusan 

tersebut. 

2.Diperlukan adanya Lembaga konsultasi regional di wilayah 

perluasan yang lebih aktif dalam berbagai program perencanaan 

pembangunan di wilayahnya. Sehingga mampu menyusun program 

program pembangunan regional perluasan yang lebih komprehensif, 

namun tetap dalam satu mekanisme koordinasi yang efektif dengan 

wilayah kota yang lama. 

3.Wewenang wewenang yang terlalu keatas, hendaknya bisa lebih 

terdesentralisasi ke tingkat II maupun kecamatan. sesuai dengan 

jiwa otonomi yang diharapkan UU no: 5/74. Termasuk wewenang 

dalam perencanaan program pembangunan maupun dalam pelaksanaan. 

Deregulasi wewenang sektoral perlu mulai dilakukan karena sudah 

telalu jauh n e n g Ln t e ve n a i wewenang lokal. Terbukti d e ng an 

adanya kasus kasus proyek "pu s a t " yang s ana sekali tidak 

diketahui pemerintah daerah. 
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