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Abstrak  

              Penelitian ini untuk mengetahui Peranan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dalam Pengembangan Budaya Daerah di Kabupaten  

Malinau. 

             Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

tempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Malinau. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

obser vasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian 

ini terdiri dari 10 ( Sepuluh ) orang terdiri dari Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, Kabid Kebudayaan,  Kabid Pariwisata, 

Kabid Pengkajian, Kepala Seksi Penggalian dan Seni Budaya Daerah, 

Kepala Seksi Pengembangan dan Seni Budaya Daerah, Kabid 

Pariwisata, Kepala Seksi Obyek Wisata, Kepala Seksi Sarana Wisata, 

Kepala Seksi Pemasaran Wisata. 

           Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemberian 

pembimbingan dan  pembinaan sudah di laksanakan sesuai dengan 

tugas dari dinas kebudayaan dan pariwisata, peranan pemantau dan  

pengendali pelaksanaan pokoknya perencanaan program yang 

dilaksanakan sebelum program itu di lakukan merupakan cara untuk 

mengendalikan tugas pokok agar sesuai, peranan sebagai pelaksana 

kebijakan teknis pengembangan seni budaya daerah dengan adanya 

kegiatan teknis yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan 

penanganannya secara langsung selain itu peranan melaksanakan 

penyuluhan pemasaran wisata masih belum maksimal dalam hal 

promosi karena hanya di lakukan di daerah  saja tidak secara global. 

 

Kata Kunci : Peranan, Dinas Budpar, Budaya, Kabupaten Malinau 

Pendahuluan  

             Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014  Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
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Untuk mengatut dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang mengandung asas otonom. Asas otonom 

terdiri dari Asas Desentralisasi, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan. 

Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, Asas Dekonsentrasi adalah 

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur 

dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab, Asas Tugas 

Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat. 

           Oleh karena itu Negara Indonesia menganut Asas 

Desentralisasi di maksud untuk mempercepat pembangunan dan 

pemerataan di berbagai daerah. Agar daerah-daerah terpencil dapat 

juga mengembangkan wilayahnya sesuai dengan hak, kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. 

          Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah 

pusat selain melakukan pembangunan pemerintah daerah juga 

mempunyai tugas dalam mengembangkan dan melestarikan aset 

daerah berupa kebudayaan dan kesenian yang merupakan warisan 

leluhur dan sudah ada turun temurun semenjak zaman nenek moyang. 

Tentu saja Pemerintah daerah haruslah mampu untuk tetap menjaga 

dan melestarikan kebudayaan daerah ini karena merupakan ciri khas 

masyarakat. Pemerintah daerah mengembangkan potensi yang ada di 

daerah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang 

menjadi aset dari daerah itu sendiri dengan undang-undang Nomor 10 

tahun 2009 tentang Pariwisatawan  pasal 23 (c) dan (d) pemerintah 

dan pemerintah daerah berkewajiban untuk : “memelihara, 

mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya 

tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan (c)mengawasi 

dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah 

menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas(d)”. 

Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah ikut andil dan 

berperan penting dalam mengembangkan dan melestarikan 

kebudayaan yang merupakan aset nasional. Melalui urusan 

kebudayaan yang wajib di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Malinau  Nomor 04 tahun 2009 tentang organisasi dan tata 

kerja dinas daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi objek 

dan sarana wisata, promosi dan penyuluhan wisata, seni dan budaya 

serta melaksanakan tata usaha kantor. Tujuannya selain untuk 

mengembangkan kebudayaan daerah  dan menjaga keasliannya juga 

agar menjadi daerah yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat 

memberikan sumbangsih dalam percepatan pembangunan.  

          Hal ini belumlah cukup untuk tetap mempertahankan 

kebudayaan leluhur yang sudah ada sebelum kita lahir perlu adanya 

perhatian yang lebih oleh pemerintah dengan situasi dan kondisi 

sekarang dimana zaman terus mengalami perubahan kearah era 

modernisasi. Zaman yang lebih mudah menerima pengaruh dari luar 

ketimbang mengenal daerahnya sendiri, apa lagi fenomena seperti ini 

di alami banyak dari kalangan pemuda dan pemudi yang notabene 

merupakan penerus masa yang akan datang. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malinau yang merupakan aparatur negara tentunya dalam 

hal ini haruslah benar-benar merencanakan kebijakan-kebijakan yang 

diberikan agar hal tersebut dapat di minimalisir, karena kalau tidak 

daerah akan kehilangan ciri khasnya. Tidak hanya pemerintah 

masyarakat harus juga bisa bekerjasama agar keselarasian dalam 

pengembangan budaya Kabupaten Malinau dapat berjalan sesuai yang 

di rencanakan. 

          Tanpa kita sadari atau ketahui hal itu telah lama-kelamaan 

menjadi gaya hidup kita sekarang, budaya yang kita junjung tinggi 

kini hanya kita hanya anggap sebagai warisan leluhur tanpa perlu kita 

kembangkan atau lestarikan. Untuk daerah Kabupaten Malinau, tidak 

demikian masih banyak masyarakatnya masih memegang teguh 

kebudayaan mereka, dan tugas dinas kebudayaan dan pariwisata untuk 

menjaga hal tersebut agar tak punah dan selalu terjaga kelestariannya. 

Namun tidak sedikit yang sudah mulai melupakan kebudayaan-

kebudayaan leluhur, karena di anggap kuno dan ketinggalan akibat 

dari kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya menjaga ke 

arifan lokal. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam hal ini 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata haruslah tetap berpegang kepada 

visi dan misi yang telah di tetapkan agar tercapainya tujuan 

pemerintah untuk menjaga kultur budaya. 

           Kabupaten Malinau yang dicanangkan menjadi daerah wisata 

terus memperbaiki diri agar para wisatawan tertarik datang ke daerah 

kabupaten Malinau, Daerah perbatasan yang berdekatan dengan 
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Negara Serawak-Malaysia ini, memiliki beragam suku etnis yang patut 

dijaga kelestariannya. Kabupaten Malinau yang awal mulanya di 

diami oleh suku Tidung, berkembang cukup pesat dengan umur yang 

masih sangat muda Kabupaten Malinau terus memupuk diri agar 

menjadi lebih baik. Berbagai ragam etnis-etnis yang mendiami 

Kabupaten Malinau dan hingga saat ini memiliki berbagai suku etnis 

asli yang menempati wilayah Kabupaten Malinau yaitu sekitar 11 

(sebelas) suku beberapa suku tersebut antara lain : Suku  Dayak 

Tidung, Dayak Kenyah, Dayak Lundayeh, Tahol, Berusu juga ada 

suku-suku pendatang seperti Bugis, dan Jawa. Berkerja di berbagai 

sektor seperti pertanian, swasta, pemerintahan penduduk kabupaten 

malinau dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-sehari dengan 

kepadatan penduduk yang masih di anggap kurang, selain untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, kebudayaan juga patut 

untuk di kembangkan. 

          Namun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

Pengembangan Budaya di daerah Kabupaten Malinau masih kurang 

terutama dalam SDM yang di perlukan masih belum mencukupi 

kebutuhan beban kerja yang ada, selain itu ada program-program  

yang ada berdasarkan analisis beban kerja dan jumlah SDM belum 

mencukupi kebutuhan.  

          Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai “ Peranan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Budaya 

Daerah di Kabupaten Malinau “  
 

 

Kerangka Dasar Teori  

1. Konsep Aturan Pemerintah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintah di 

Daerah 

a. Asas Dekonsentrasi 

           Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical 

tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. Hal ini tercantum didalam 

Undang-undang No.23 tahun 2014. Ciri –ciri dari asas ini adalah sebagai 

berikut: Bentuk pemencaran adalah pelimpahan,Pemencaran terjadi kepada 

pejabat sendiri (perseorangan), yang dipencar ( bukan urusan pemerintah) 

tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu, dilimpahkan tidak menjadi 

urusan rumah tangga sendiri 

 Menurut Asas Dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan 

oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung 

jawab daeri pemerintah pusat yang meliputi : kebijaksanaan,  perencanaan, 

pelaksanaan,  pembiyaan, perangakt dan pelaksanaan.. 
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 Menurut Thoha ( 2012:128 ) Dekonsetrasi adalah pelimpahan 

wewenang pemerintah  oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai 

wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu, Jadi 

asas dekonsentrasi dapat dilaksanakan jika terdapat organisasi bawahan 

yang secara organisator dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan secara 

langsung dapat dikomando dari atas. 

b.Asas Desentralisasi 

          Dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang di maksud dengan Asas 

Desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

Asas Otonomi.        Menurut Hendry Manddick 1963 Desentralisasi adalah 

peyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang 

atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom, sedangkan menurut 

Rondinelli 1983 Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan 

keputusan ataupun kewenangan administrative dari pemerintah pusat 

kepada suatu organisasi wilayah, satuan administrative daerah, ataupun 

organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat 

c.Tugas Pembantuan          

            Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang di maksud tugas 

pembantuan adalah Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 

Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah provinsi. Menurut Husein 2003 tugas pembantuan  berarti ikut 

sertanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

peraturan pusat. 

 

2.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

a.Pengertian Peranan 

            Peranan  juga dapat dikatakan sebagai dinamisasi dari statis atau 

pun pengunaan dari pihak dan  berkewajiban atau di sebut Subyektif  ( 

Susanto 1979 : 94 ) individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat ( 

Soekanto, 2009 : 244 ). Peran secara etimologis menurut kamus bahasa 

Indonesia diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat 

          Menurut Karl dan Rosenzweig ( 2002 : 431 ) Konsep Peranan itu 

berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam 

sistem masyarakat maupun organisasi. Mereka menyimpulkan bahwa 

peranan adalah prilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan 

kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Menurut Moelyono (1949 ) 
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peranan adalah sesuatu yang dapat di artikan memiliki arti positif yang 

diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Sedangkan menurut 

Baron dkk (2008). 

1. b.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

          Menurut Blakely 1989: 78 ( dalam Kuncoro  2004 : 113 ) bahwa 

Peran Pemerintah dapat mecakup  peran-peran wirausaha,  koordinator, 

fasilitator dan stimulator.  Sedangkan menurut Siagian ( 2000 : 142 ) 

pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan,  

peran yang di soroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, 

pelopor dan pelaksanaan sendiri( diakses tanggal 12 November 2015). 

Menurut Soegiman (1990: 02) Peranan adalah kehadiran di dalam 

menentukan suatu proses keberlangsungan.  

            Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Malinau adalah Peraturan Pemerintah Nomer 41 tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi “ Dinas Daerah merupakan 

unsur pelaksana otonomi daerah, dinas daerah mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan” maka dari itu dibentuklah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata meneruskan  perpanjang tangan dari pemerintah pusat ke daerah.          

c.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwiata 

             Prinsip diferensiasi dan integrasi yang dikemukakan lawrence dan 

lorch 1967 dalam  thoha ( 2011:41 ) dalam setiap organisasi maka satuan 

tugas pokok mempunyai fungsi karakteristik hanya mementingkan untuk 

tercapainya tugas pokoknya sendiri, setiap organisasi harus dirancang 

berdasarkan pembagian kerja di sekitar fungsi-fungsi suatu organisasi yang 

saling berbeda, dan pengoordinasian satuan-satuan tersebut berdasarkan 

kondisi lingkungan yang dihadapi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Malinau Nomor 132 Tahun  2001 tentang  Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau terdiri : 

1.Bidang Kebudayaan 

2.Bidang Pariwisata  

3.Bidang Pengkajian, Pelayanan dan Pelaporan 

3. Organisasi atau Kelembagaan 

a.Pengertian Organisasi atau Kelembagaan 

                Berbicara tentang kelembagaan, atau institusi atau Organisasi , 

umumnya pandangan  orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau 

pranata. Organisasi hanyalah wadah saja, sedangkan pengertian lembaga 

mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku 

seseorang atau suatu organisasi atau sistem.  



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 3, Nomor 4, 2015: 570--582 

 

 

576 

              Organisasi adalah proses pengabunggan pekerjaan yang para 

individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, 

memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, 

positif, dan terkoordinasi usaha yang tersedia (  Sheldon 1923 dalam Sutarto 

2012:22 ) Kemudian menurut Massie 1962( dalam Sutarto 2012:33 ), 

Organisasi akan dirumuskan sebagai stuktur dan proses kelompok orang 

yang bekerjasama yang membagi tugas-tugasnya di antara para anggota, 

menetapkan hubungan-hubungan,dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya 

kearah tujuan-tujuan bersama. 

b.Teori Organisasi              

             Menurut Wursanto ( 2005: 259 ) teori organisasi adalah suatu konse 

psi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang 

pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil dan organisasi 

dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.  

              Kemudian menurut robbins ( 1994 : 07 ) Teori organisasi adalah 

disiplin ilmu yang mempelajari stuktur dan desain organisasi,  menunjuk 

aspek-aspek deskriptif maupun preskriptif dari disiplin ilmu tersebut, teori 

itu menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distrukutur dan 

menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikontruksi guna 

meningkatkan keefektifan mereka. 

c.Bentuk-bentuk Organisasi 

             Bentuk Organisasi memandang organisasi dari segi tata hubungan, 

wewenang ( authority ) dan tanggungjawab ( responsibility ) yang ada dalam 

suatu organisasi.  Apabila di dalam organisasi hanya terdapat hubungan staf 

maka organisasi itu adalah organisasi staf.  

             Tata hubungan wewenang dan tanggung jawab lini akan 

menimbulkan organisasi lini. Demikian pula tata hubungan fungsi akan 

menimbulkan organisasi fungsi. Tata hubungan staf berupa hubungan 

pemberian saran, nasihat, bantuan pemikiran atas berbagai masalah yang 

memerlukan kecakapan khusus, di dalam bagan organisasi, tata hubungan 

staf digambarkan dengan garis putus-putus (------) untuk membedakannya 

dengan tata hubungan lini ( dalam Wursanto 2005:80 ). 

 

4.Pengembangan Budaya 

a.Pengertian Pengembangan  

             Menurut undang-undang nomer 18 tahun 2002 pengembangan 

adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi 
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baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan 

secara perlahan ( evolution ) dan perubahan secara bertahap. Menurut Seels 

dan Richey pengembangan berarti proses penerjemahan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. ( diakses tanggal 27 

Oktober 2015 ). Menurut Pearce ( dalam Sammeng 2001: 261)  Istilah 

Pengembangan menjadi 5 konteks yaitu : 1) Petumbuhan, 2) Modernisasi, 3) 

Pemerataan, 4) Transformasi sosio-ekonomi, pengorganisasian kembali tata 

ruang.   

 

b.Kebudayaan 

        Kebudayaan  atau cultuur ( bahasa belanda), culture ( bahasa Inggris), 

tsaqafah ( bahasa arab ) ; berasal dari perkataan latin “Colere” yang artinya 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama 

mengeolah tanah atau atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti 

culture sebagai “Segala daya untuk mengubah dan mengolah alam”. Di 

tinjau dari sudut bahasa Indonesia, Kebudayaan berasal dari bahasa sankerta 

“Budhayyah” yakni bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. 

Jadi kebudayaan adalah hasil budi atau akal manusia untuk mencapai 

kesempurnaan hidup.  meliputi semua hasil cipta, karsa, rasa dan karya 

manusia yang material maupun non material. 

Metode Penelitian 

          Berdasarkan judul tentang Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

di Kabupaten Malinau ,maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari 

variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi terhadap 

data-data, serta melakukan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis 

menggunakan analisis data model interaktif, yakni dengan melakukan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. 

 

Hasil Penelitian  

1.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pemberi 

Bimbingan dan Pembinaan 

                Salah satu tugas dinas pariwisata adalah pemberian bimbingan 

kepada masyarakat yang melestarikan budaya daerah malinau. Dalam 

pemberian bimbingan dan pembinaan yang di lakukan sudah di laksanakan 

semaksimal mungkin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwasata berawal dari 

perkenalan budaya hingga menjaga budaya tersebut agar tidak punah 

menjadi tujuan yang harus di capai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

               Peranan dinas kebudayaan pariwisata yang berkoordinasi dengan 
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suku-suku asli yang ada di daerah malinau berjalan sesuai dengan tugas dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sendiri untuk dapat mengembangkan 

budaya yang ada tidaklah dapat berjalan tanpa adanya campur tangan pihak 

lain terlibat dengan koordinasi yang baik proses pengembangan budaya 

dapat berjalan beiringan sesuai yang diharapkan. Dalam proses pelatihannya 

terjadi pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian budaya yang ada. 

2.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pemantau dan 

Pengendali Tugas Pokoknya 

             Semua Instansi Pemerintah maupun Swasta tentu memilik peranan 

dalam pengendalian tugas pokonya yang membedakannya adalah sejauh 

mana pengendalian itu dapat dilaksanakan agar tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah di sepakati bersama, berhasil atau tidaknya sebuah instansi 

tergantung dari seberapa besar pengendalian tugas dapat dilaksanakan. 

Begitupun dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata yang tertuang dalam pendirian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

yang membidangi masalah pariwisata terutama dalam  pelestarian budaya 

dan pengembangan budaya yang ada di daerah Kabupaten Malinau. 

3.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pelaksana 

Kebijakan Teknis Pengembangan Seni Budaya Daerah 

          Dalam setiap instansi pemerintah pasti terdapat kebijakan yang 

menjadi tonggak dalam melaksanakan kegiatan yang ada kemampuan 

SKPD sebagai bagian dari pemerintah daerah harus mampu untuk 

melaksanakan kebijakan teknis pengembangan seni budaya daerah. Tanpa 

terkecuali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang secara teknis memegang 

kebjiakan mengenai pengembangan Seni Budaya Daerah, sesuai dengan 

misi ke 10 ( Sepuluh ) Kabupaten Malinau mengembangkan seni budaya 

daerah, itulah yang menjadi tonggak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam menagani seni budaya daerah yang ada di Kabupaten Malinau. 

4.Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pelaksana 

Penyuluhan dan Pemasaran Pariwisata 

          Pariwisata yang baik perlu pemasaran dan penyuluhan agar dapat 

dikenal oleh masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri. Karena di lirik 

sebagai sektor penghasil pendapatan daerah tidak heran bahwa Pemerintah 

Kabupaten Malinau memiliki keinginan untuk menjadikan Kabupaten 

Malinau sebagai tujuan wisata, namun keinginan saja tidaklah berarti 

apabila tidak ada tindakan langsung untuk mendapatkannya. Kegiatan yang 

terlaksana juga merupakan ajang untuk peningkatan kualitas dan promosi 

kebudayaan yang ada di Kabupaten  Malinau 
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Faktor – Faktor Yang Menghambat dan Mendukung Peranan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Budaya Daerah di 

Kabupaten Malinau 

a.Faktor –Faktor Penghambat 

1.Kurangnya sumberdaya manusia dalam hal pariwisata 

          Masih kurang nya SDM yang menangani bidang pariwisata dan 

budaya menjadikan hambatan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

namun tidak berhenti begitu saja mereka tetap menjalanlan tugas pokok 

dan fungsinya sesuai yang si tetapkan secara profesional. 

2.terlambatnya perencanaan fisik 

           Keterlambatan terjadi karena kurangnya komunikasi antar sektoral 

yang berdampak pada terhambatnya perencanaan fisik yang dibuat, ego 

sektoral harus di hilangkan maka hal ini tidak akan terjadi di butuhkan 

kerjasama dan komunikasi yang baik kepada semua pihak terlibat agar hal 

yang sudah rencanakan dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. 

3.Kurangnya  koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pengusaha dan 

tokoh masyarakat 

          Kurangnya koordinasi dan komunikasi ini menjadi penghambat 

pengembangan budaya daerah, tapi bukan berarti jadi alasan untuk tidak 

terus bergerak untuk mengembangkan warisan leluhur, pemerintah dan 

masyarakat harus bisa saling terbuka satu dengan yang lain agar tidak ada 

yang merasa tidak dilibatkan. Tugas Pemerintah adalah untuk merangkul, 

mengayomi masyarakat agar beriringan menjalankan dan menjaga 

kelestarian budaya yang di miliki 

b.faktor-faktor Pendukung 

1. Sumber daya alam yang alami 

             Sumber daya alam yang terbentuk secara alami merupakan aset 

yang dimilik oleh Kabupaten Malinau,  kekayaan alam yang begitu indah 

di berikan seharusnya dijaga dengan baik bukan malah dirusak dan 

dikotori. Pemerintah dan masyarakat serta putra dan putri daerah 

hendaknya berbangga hati memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan 

patut untuk tetap melestarikannya. 

2.Sarana dan prasarana kantor yang memadai 

             Sarana dan Prasarana yang ada merupakan hal yang harus ada di 

semua instansi pemerintah, karena pekerjaan yang kita kerjakan akan lebih 

mudah jika ada fasilitas yang memadai pekerjaan akan cepat terselesaikan 

sesuai waktu yang di tetapkan. 

3.Masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang Patut di 

banggakan karena masyarakat Kabupaten Malinau masih memegang teguh 
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kebudayaan nenek moyang, karena generasi akan terus menerus tumbuh 

tugas Pemerintah dan masyarakat adalah memupuk agar generasi dan 

generasi selanjutnya tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada agar 

tidak punah karena perubahan zaman 

Kesimpulan dan Saran 
        Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam Pengembangan Budaya Daerah di Kabupaten Malinau, 

belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat 

diidentifikasi dari : 

1. Dinas pariwisata berperan dalam pembimbingan dan pembinaan kepada 

masyarakat malinau masih kurang terutama dalam pembinaan, 

pembinaan di berikan tidak secara berkala namun saat ada kegiatan-

kegiatan yang di laksanakan barulah pembinaan di laksanakan 

seharusnya jika ingin lebih efektif di adakan pembinaan secara berkala 

sehingga ada kegiatan kedepannya tidak perlu lagi di bina dari awal lagi 

2. Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata bekerja mengimplementasikan 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melalui RPJMD malinau 

untuk pengembangan budaya sudah sesuai dengan yang di harapkan 

akan tetapi terkadang terjadi koneksi yang buruk antara pegawai terkait 

tugas pokoknya 

3. Kebijakan sebagai bentuk pelaksanaan dari apa yang telah direncakanan 

dalam kebijakan teknis pengembangan seni dan budaya sudah di 

laksanakan semaksimal mungkin, upaya yang telah di laksanakan sudah 

sesuai dengan realita yang ada namun ada yang tidak terrealisasikan di 

karena keterbatasan yang menjadi menghambat kebijakan tersebut 

4. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan 

penyuluhan pariwisata dan pemasaran kurang efektif dengan hanya 

mengandalkan promosi dalam daerah saja, dikarenakan jaman sekarang 

yang global promosi haruslah di lakukan keluar daerah mau pun luar 

negeri dengan promosi lewat internet dan memiliki website sendiri, 

hingga para wisatawan bisa langsung mengetahui bahwa ada objek-objek 

wisata yang indah di Kabupaten Malinau 

Rekomendasi  

         Berdasarkan judul Penulis Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

yang masih belum optimal  maka penulis memberikan rekomendasi 

keberbagai pihak terkait sebagai berikut :  

1. Untuk pemerintah Kabupaten Malinau agar dapat mengadakan pelatihan, 

seminar-seminar yang berhubungan dengan Pariwisata, di harapakn 
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mampu meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pengembangan Budaya Daerah di Kabupaten Malinau 

2. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meningkatkan koordinasi 

dengan  pihak pendukung seperti pengusaha dan tokoh masyarakat 

dalam Pengembangan Budaya. Selain itu percepatan pembangunan 

untuk meningkatkan eksistensi tempat wisata untuk Pengembangan 

Budaya. 

3. Untuk masyarakat agar lebih aktif untuk melestarikan budaya melalui 

kegiatan-kegiatan yang di siapkan pemerintah serta mengikuti kegiatan-

kegiatan yang bersifat pelestarian budaya. 
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