
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenaiPercepatan 

Pembangunan Dearah Otonomi Baru (Studi Kasus Kabupaten Pesisir 

Barat)maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memanfaatkan potensi yang 

dimiliki seperti pembangunan di bidang pariwisata,karenadi daerah 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai potensi wisata yang sangat 

dominan yang dapat diunggulkan, sehingga dapat memberikan suatu 

manfaat bagi daerah tersebut. Dan dari potensi yang diunggulkan  

dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat sehingga terciptanya 

suatu komoditi unggulan yang dapat memberikan efek terhadap 

otonomi daerah baru, dan memperbaiki perekonomian 

masyarakat,sehingga komoditi unggulan tersebut dapat mempercepat 

pembangunan di daerah otonomi baru, dan terlaksananya sebuah 

keberhasilan dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah 

otonomi baru. 
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2. Kedala-kendala yang dihadapi dalan rangka mempercepat 

pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, yakni Kabupaten Pesisir 

Barat yang dihadapikendala utama adalah infrastruktur jalan dan 

daerah yang rawan bencana alam, selama ini Kabupaten Pesisir Barat 

hanya memiliki satu jalan lintas utama yang menghubungkan ke pusat 

pemerintahan, jika hanya mengandalkan pemerintah dalam rangka 

memperbaiki infrastruktur jalan maka akan berjalan lambat, sehingga 

diperlukan kerjasama dengan pihak investor laindalam rangka 

memajukan pariwisata di Kabupaen Pesisir Barat, kurangnya 

ketersediaan dana  dalam memajukan pariwista di Kabupaten Pesisir 

Barat karena pariwisata sifatnya multi year, sehingga diperlukan 

inovasi agar wisatawan ingin mengunjungi Kabupaten Pesisir Barat, 

dan tak lepas dari peran serta masyarakat bekerja sama dengan 

pemerintah,memberikan pelatihan seperti pembuatan soufenir dll, 

dalam rangka memajukan pariwisata di Kabupaten Pesisir 

Barat,sehingga dapat memperbaiki kehidupan perekonomian 

masyarakat Pesisir Barat, dan tak kalah pentingya yakni kurangnya 

investor asing untuk menanamkan modal di bidang pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabuapten Pesisir Barat harus harus dapat mengatasi masalah 

utama di Kabuapen Pesisir Barat yang selama ini mengalami kerusakan 

infrastruktur jalan yang berlokasi dari desa way redak sampai desa 

tenumbang tepatnya di jembatan way basoh sehingga dapat menimbulkan, 

kurangminatnya pihak investor lain untuk menanamkan modal di 

Kabupaten Pesisir Barat, jika hanya mengandalkan pemerintah maka 

berjalan lambat dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Pesisir 

Barat. 

2. Pemerintah Kabuapten Pesisir Barat harus dapat bekerjasama dengan 

pihak asing, dalam mengatasi kurang ketersedian dana dalam rangka 

memajukan pariwisata yang dimilikiKabupaten Pesisir Barat, seperti 

bekerjasama dalam bidang pariwisata dan sektor perikan dan perhotelan 

dan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mengunjungi wisata 

yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat sehingga diperlukan kerjasama 

dengan masyarakat dan pihak investor lain sehingga dapat mengatasi 

kekurangan ketersediaan dana. 

3. Pemerintah Kabuapten Pesisir Barat harus dapat memperbaiki sarana dan 

prasarana pariwisata, seperti infrastruktur pariwisata pantai yang lebih 

baik serta memberikan keamanan, kenyamanan bagi wisatawan lokal 

maupun manca negara yang ingin berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat 
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dalam rangka menarik minat investor lain yang bertujuan untuk 

menanamkan modal, sehingga dapat memajukan potensi pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat serta mengoptimalkan sumber daya lainnyaa 

seperti kehutanan, tambang, perikanan pertanian dan fasilitas pelayanan 

transportasi perjalan dari ibu kota menuju Kabupaten Pesisir Barat yang 

baik dan aman,sehingga mempercepat pembangunan di Kabupaten Pesisir 

Barat dapat berjalan dengan baik, sehingga kehidupan perekonomian 

masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat dapat berkembang dan 

mensejahterakan masyarakat. 

 


