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BAB V

KESIMPULAN

Masuknya KabupatenPesisir Selatan sebagai salah satu daerah tujuan

wisata di Sumatera Barat, dalam menyikapi hal ini pemerintah daerah

KabupatenPesisir Selatan dituntut mampu membaca peluang, menggali sumber

daya lokal yang ada untuk menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan daerah dan

masyarakat. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi obyek wisata yang cukup

bervariasi. Terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata

kuliner. Potensi sumber daya alam juga menjadi basis pembangunan

pariwisata.KabupatenPesisir Selatan sendiri memiliki banyak obyek wisata,

diantaranya wisata alam yang terkenal wisata alampantaicarocokpainan,

pulaubatukareta, puncaklangkisau, wisata sejarah

sepertibentengpeningalanmasakolonial dipulaucingkuak. Potensi wisata yang

relatif cukup besar ini belum terkelola secara maksimal. Namunobyek wisata yang

ada belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

memadaiuntukmenunjangwisatanuntukberkunjung.

Kawasan obyek wisata pantaicarocokpainandimasukan ke dalam obyek

daerah tujuan wisata (ODTW). Kawasan wisata pantaicarocokadalah sebuah

obyek wisata yang menawarkan keindahan

alamnya,pengujungdapatmenikmatikeindahanalam yang indahdanmasihasli.

Selainitu, di

kawasanobjekwisatapantaiCarocokPainanjugaterdapatobjekwisatapenunjangsepert
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iPulauBatuKereta, PulauCingkuakdanPuncak Bukit Langkisau yang sudah di

lengkapdenganberbagaimacamsaranadanprasana yang dapatdinikmatiwisatan.

Objekwisatapantaicarocokpainanmulanyadikelolaolehpemerintah dan

masyarakatpemiliklahan, pemilik lahan

merupakanpihakkeduaataupengontrakdankemudiandiambilalihpengelolaannyaole

hDinasPariwisataPesisir

Selatan.Pengalihanpengelolaaninimenimbangbeberapahaldansudahmenempuhban

yakcaraantarapemerintahdaerahdenganpemiliklahansebagaipihakpengelolasebelu

mnya. PemerintahdaerahmelaluiDinasPariwisataPesisir Selatan

mengambilalihdalampengelolaaanobjekwisatapantaiCarocok mulai pada tahun

2013,karanapantai Carocok tidak dapat di kelola dengan maksimal oleh pihak

swasta. Alasan lain pemerintah mengambil alih pengelolan pantai Carocok yakni

ingin menjadikan KotaPainan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pesisir

Selatan. Pemerintah daerah beranggapan jika objek wisata Pantai Carocok di

kelola dengan maximal, maka di nilaimampumemberikankontribusi yang

besarterhadappendapatandaerah.

Setelahobjekwisatapantaicarocokmulai di kelolaolehpemerintahdaerah,

objekwisatainisemakindikenalolehmasyarakatluas yang

manajugamerupakanvisimisiDinasPariwisataKabupatenPesisirselatan.Para

wisatawan bisa menikmatikeindahanpantaiCarocok Painan dari gazebo-gazebo

yang berada di setiapsudutjembatanasmara yang

disediakansebagaisaranadanprasaranapenunjangolehpemerintahdaerah. Selainitu
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gazebo-gazebo

inijugadapatdimanfaatkanolehwistawanuntukberistirahatataupunberekreasiolehwis

atan.Selain itu dikawasan

kawasanobjekwisatapantaiCarocokjugaterdapatpulauBatuKereta. Di

pulauiniterdapatdermaga yang di gunakanmasyarakat yang

beprofesisebagaipenyediaangkutankapalmenujupulauCingkuak.Pulaucingkuak

yang

beradatidakjauhdariobjekwisatapantaiCarocokjugatidakkalahindahdenganpasirlaut

yang putih.Di

pulauinijugatersediaberbagaihiburanpenunjangwisatauntuakberkunjungsepertiban

ana boat, jet skydanberbagaimacamwisata air lainnya yang

membuatliburanwisatawansemakinmenarik.

Berbagaisaranaprasarapenunjangdibangunolehpemerintahdaerahuntukmen

arikwisatan agar berkunjungkeobjekwisata yang ada diPainan dan sekaligus ingin

menjadikan Kota Painan menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera

Barat.Saranadanprasaranainijugadinilaimampumeningkatkanperekonomianmasyar

akatsekitarobjekwisata, khususnyamasyarakat yang

terlibatlangsungdalampengelolaanobjekwisatapantaicarocok yang terdapat di Kota

Painan.Dalampengelolaanobjekwisatapantaicarocokolehpemerintahdaerahsaranap

rasanasudahdapatdikatakanlengkapsebagaidaerahtujuanwisatasepertijembatan

Asmara, pentasapung, lahanparkir yang memadai, tempat duduk santai,wc,

musholla, klinikkesehatan, pondok promosi wisata, restauran, dan

penginapanberupahomestaydan hotel.
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Dengan bertambah majunya objek wisata pantai carocok yang terletak di

Nagari Painan Selatan, pemerintah daerah mulai genjar mengembangkan objek

wisata alam lainnya yang terdapat di Kota Painan. Pengembangan objek wisata ini

bertujuan memperkenalkan keindahan Nagari Painan di bidang pariwisata.

Perkembang pariwisata di Kenagarian Painan juga di harapkan dapat

mendatangkan kontribusi yang besar untuk daerah. Selain itu, dengan

mengembangkan objek wisata yang alam yang ada di Kenagarian Painan turut

memajukan daerah dan juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar

maupun masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata.

Perkembangan pariwisata turut membuka peluang pekerjaan baru bagi

penduduk di kawasan pariwisata Painan. Hingga saat ini sudah terdapat sekitar

120 peralu yang di sewakan untuk melayani wisatawan di objek wisata pantai

Carocok, dan sekitar 180 kepala keluarga tergabung dalam pengelolaannya. Selain

itu, terdapat berbagai macam usaha yang berkembang dalam masyarakat yang

tergabung dalam pengelolaan objek wisata yang terdapat di Painan seperti; kios-

kios makan minum, pedangan pakaian dan cendaramata, dan terutama penginapan

dalam bentuk hotel dan homestay.Perkembangan pariwisata sangat mendorong

perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar

objek wisata.


