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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Analisis kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pesisir dalam program kerja Udang Bangnamei dapat dilihat 

pada beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, pengelolaan program 

dan konservasi. .. Langkah awal yang dilakukan adalah mempersiapkan 

implementasi program kerja Lobster Panax. Hal itu untuk 

mensosialisasikan keberadaan Program Kerja Udang Raksasa Panax 

kepada seluruh lapisan masyarakat pesisir. Mendukung proses 

pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kerja Lobster 

Pinnacle dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir. Kendala yang dihadapi pada tahap pelestarian kegiatan adalah 

keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antara pengelola dengan 

anggotanya, pelaksanaan program yang kurang optimal, dan kurangnya 

pemahaman tentang konsep pelaksanaan program kerja udang Bangnamei. 

Anda dapat melihat bahwa komunitas menjadi acuh tak acuh terhadap 

program tersebut 

2. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Unsur pendukung meliputi 
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sistem manajemen, sarana, prasarana, dan dukungan dari aparat desa yang 

bekerja atas nama organisasi swasta untuk membantu pelaksanaan 

program. Anda dapat melihat bahwa itu disertakan. Kendala tersebut 

antara lain belum adanya regulasi hukum dan minimnya keterlibatan 

Pemerintah Provinsi Pasuruan dalam bentuk regulasi perundang-

undangan. SOP belum ditetapkan sebagai bentuk pedoman dan instruksi 

untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan ketentuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan 

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menetapkan 

peraturan perundang-undangan serta menetapkan SOP pelaksanaan 

program, program kerja di masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi langkah-langkah atau kebijakan yang tepat untuk 

memastikan bahwa proses pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk lebih meningkatkan 

program kerja udang di Varnamay. Artinya, Anda dapat melakukan 

perubahan yang lebih baik dengan mengevaluasi berbagai perubahan dan 

kebijakan yang ditetapkan untuk benar-benar melaksanakan program 

tersebut. 
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3. Keikutsertaan masyarakat atas proses sosialisasi progran kerja udang 

vaname harus ditingkatkan sehingga masyarakat benar-benar memiliki 

pemahaman atas pentingnya atau manfaat yang dapat diterima dalam 

program tersebut. 

 

 


