BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Perkembangan daerah wisata pantai Sorake yang ditinjau dari PADes mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Dan pada perubahan sosialnya, terjadi perubahan dari kerja
sama antara pemerintah dan masyarakat desa Hilisorake, dan perubahan sosial dapat dilihat
dari sisi kebudayaan, dimana kebudayaan asing bertolak belakang kebudayaan daerah wiasata
pantai sorake. Pengembangan wisata pantai Sorake ini, juga harus lebih di perhatikan lagi
mengingat masih

fasilitas yang harus dibenahi yang kurang memadai sehingga para

wisatawan masih kurang puas dengan fasilitas yang ada.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan agar pemerintah untuk bisa
mengoptimalkan peneyediaan fasilitas dalam perkembangan daerah wisata pantai Sorake
guna meningkatkan para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Dan pemerintah
harus memberi pemahaman kepada masyarakat Botohili Sorake supaya bisa menerima atau
menoleransi kebudayaan asing yang akan masuk di daerah tersebut, demi kenyamanan
besama.
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