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BAB VI 

KESIMPULAN 

Air Bangis merupakan salah satu nagari yang unik di Minangkabau. 

Keunikan Air Bangis dapat dilihat dalam satu kecamatan hanya ada satu nagari, 

yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Air Bangis satu-satunya nagari yang 

mempunyai potensi besar di kecamatan Sungai Beremas disebabkan oleh 

beberapa hal diantaranya adalah Air Bangis memiliki teritorial yang luas, 

penduduk potensi ekonomi, dan sosial budaya yang heterogen. 

Pemerintah Nagari Air Bangis, Pemimpinnya tidak selalu dari keturunan 

Raja, akan tetapi juga berasal dari kalangan cerdik pandai. Pemerintah nagari di 

Pimpin oleh Kapalo nagari adanya hubungan kerjasama dengan ninik mamak 

karena Pemerintahan nagari itu sendiri terdiri dari unsur ninik mamak. 

Semenjak Indonesia merdeka Nagari Air Bangis sangat eksis dalam 

berorganisasi  baik itu organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik. 

Adapun organisasi yang ada di Nagari Air Bangis yaitu Muhammadiyah,  Partai, 

dan Masyumi. Sedangkan organisasi sosial keagaaman yaitu seperti mendirikan 

sekolah yang dapat membuat masyarakat mendapatkan segudang ilmu, sehingga 

banyak masyarakat dari daerah luar untuk meningkatkan ilmu ke Nagari Air 

Bangis, dengan banyaknya masyarakat luar ke daerah Air Bangis maka dapat 

membuat ekonomi Air Bangis berkembang karena semakin banyaknya 

pengunjung datang ke Air Bangis dan Nagari Air Bangis merupakan nagari yang 

sangat plural dan heterogen. Banyak tujuan pengunjung untuk melihat indahnya 
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Nagari Air Bangis karena kawasan Air Bangis memiliki objek wisata yang bagus 

dan pelabuhan yang sangat indah. 

Pelabuhan Air Bangis menawarkan muara sungai yang lebar dan teluk 

yang aman bagi kapal-kapal yang hendak berlabuh di wilayah ini Wilayah 

Pelabuhan Air Bangis merupakan wilayah yang berawa-rawa dengan 

pertumbuhan hutan yang sedang tetapi memiliki perairan yang cukup dalam dan 

luas. Banyak terdapat keberagaman etnik yang mendiami kawasan Pelabuhan Air 

Bangis, karena pengunjungnya dari beberapa daerah, sehingga di Nagari Air 

Bangis ini memiliki beberapa ragam etnik. 

Pelabuhan Air Bangis dikembangkan menjadi wilayah perairan teluk Air 

Bangis sebagai pelabuhan untuk kapal-kapal besar dengan dermaga Pulau 

Panjang, sedangkan kawasan muara Sungai Air Bangis dan Sungai Sikabau untuk 

menampung kapal-kapal atau perahu kecil yang hilir mudik mengangkut 

komoditas ekspor daerah hinterland ke Pelabuhan Air Bangis. 

 

 

 

 

 


