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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Kampung Baru memiliki Wisata Air Terjun Way Lalaan yang terbentuk

secara alamiah. Dalam upaya pengembangannya, Desa Kampung Baru

memiliki Potensi sumber daya pengembangan wisata, seperti: (a) Sumber

daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya, seperti stakeholder kunci,

stakeholder pendukung, dan stakeholder utama yang telah mengikuti

pelatihan dalam bidang wisata. (b) Sumber Daya Ekonomi yang banyak,

seperti hasil pertanian, perkebunan, dan transportasi. (c) sumber daya sosial

budaya, seperti sikap keterbukaan, tolong menolong, kesenian. (d) sumber

daya lingkungan, seperti lingkungan yang bersih.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui potensi pariwisata Air Terjun Way Lalaan

di Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten

Tanggamus sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, seperti sumber

daya manusia, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Namun demikian,

proses pemberdayaan yang baru berjalan dalam bidang pemberdayaan sumber

daya manusia dan lingkungan, sedangkan dalam bidang ekonomi dan sosial

budaya masih terasa kurang. Pengelolaan dalam bidang ekonomi hanya
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sebatas menyediakan makanan ringan dan potensi alam sebagai sumber

kerajinan belum tersentuh. Sedangkan, pengembangan potensi budaya, baru

dalam tahap pelatihan seni tari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi

perbaikan pemberdayaan masyarakat desa melalui potensi pariwisata, maka

penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemerintah, perlunya perbaikan sarana dan prasarana, perlunya

penetapan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus,

pengembangan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dimulai dengan

perencanaan yang matang, pemerintah perlu mempromosikan pariwisata Air

Terjun Way Lalaan kepada pasar nasional dan mancanegara, Dinas Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus perlu bekerjasama dengan pihak

lain untuk melakukan kegiatan yang daat mengembangkan pariwisata, dan

pemerintah perlu memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi masyarakat

lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ini.

2. Untuk masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Kampung Baru

Kecamatan Kota Agung Timur, perlu menjaga dan memelihara sumber daya

alam dan budaya yang merupakan potensi utama untuk menarik minat

wisatawan, masyarakat perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga

kemanan dan kenyamanan.


