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ABSTRAK 
 

 

 

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang strategis, termasuk dalam wilayah I Propinsi 

Jawa Timur (GERBANGKERTASUSILA) yaitu Kabupaten Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya dan Lamongan. Disamping itu, Kabupaten Sidoarjo 

merupakan wilayah hinterland kota Surabaya berada di sebelah selatan Kota Surabaya. 

Berdasarkan data PDRB, sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor industri. 

Kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah pengembangan sektor 

industri dengan pengembangan Kawasan Industri ‘SIBORIAN’ yang berlokasi di 

Kecamatan Sidoarjo dan Krian yang telah terbangun serta Zona Industri Jabon yang 

masih dalam tahap perencanaan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji persepsi dan kesiapan masyarakat sekitar terhadap 

pengembangan zona industri ‘siborian’ dalam mendukung pengembangan wilayah. 

Sedangkan sasaran penelitian adalah mengidentifikasi pengembangan wilayah, 

pengembangan zona industri, persepsi masyarakat sekitar zona industri terbangun serta 

kesiapan masyarakat sekitar zona industri yang belum terbangun. 

Adapun analisis data antara lain analisis fisik keruangan dan ekonomi wilayah, analisis 

kesesuaian lahan zona industri, persepsi masyarakat ditinjau dari aspek sosial ekonomi 

dan aspek lingkungan, kesiapan masyarakat ditinjau dari aspek pengetahuan dan sikap 

serta arahan pengembangan zona industri berdasarkan analisis pengembangan wilayah 

serta persepsi dan kesiapan masyarakat. 

Hasil analisis pengembangan wilayah menunjukkan bahwa sektor industri menjadi sektor 

basis, sedangkan berdasarkan analisa shift share sektor industri dan transortasi menjadi 

sektor potensial untuk dikembangkan. Hasil analisis kemampuan dan kesesuaian lahan 

pengembangan zona industri menunjukkan bahwa ketiga lokasi memiliki kemampuan 

lahan dengan kriteria tinggi  dilihat dari faktor kelerengan, curah hujan dan jenis tanah. 

Berdasarkan Analisa persepsi masyarakat sekitar zona industri siborian yang telah 

terbangun menunjukkan bahwa masyarakat setuju zona industri dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Dari aspek lingkungan, masyarakat setempat setuju zona industri 

siborian dapat menyebabkan polusi di zona industri siborian yang telah terbangun. 

Berdasarkan analisa kesiapan masyarakat zona industri jabon menunjukan bahwa 

sebagian besar masyarakat setempat sudah mengetahui adanya rencana pengembangan 

zona industri siborian di jabon, sebagian besar masyarakat juga setuju keberadaan zona 

industri. Tetapi dari aspek kesiapan penyiapan tenaga kerja, masyarakat masih belum siap  

dilihat dari masih sedikitnya anggota keluarga masyarakat yang memiliki ketrampilan 

bidang industri.  

Dari hasil analisis pengembangan wilayah, pengembangan zona industri ‘siborian’ serta 

persepsi dan kesiapan masyarakat terhadap zona industri dapat dijadikan arahan 

pengembangan zona industri siborian secara keseluruhan. Dari hasil penelitian dapat 

dijadikan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten dalam mengembangkan zona industri 

khususnya yang belum terbangun (Zona industri Jabon). Sedangkan bagi masyarakat 

diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan wilayah terutama pengembangan 

zona industri ‘siborian’ dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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