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Abstrak 

Penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam di Kabupaten Malinau. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan tehnik analisis data sendiri yang merupakan rangkaian proses 

dari mengorganisir data, menelaah data, dan menguraikan data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran pembinaan belum dilakukan secara 

maksimal, pada dasarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya 

untuk melakukan pembinaan namun terkendala oleh minimnya dana untuk 

mendukung dalam pelaksanaan pembinaan, peran koordinasi dalam hal 

promosi sudah berjalan melalui website, baliho, spanduk dan turut serta dalam 

pameran Irau Kabupaten Malinau, fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang 

pariwisata saat ini telah melakukan perbaikkan dan pembenahan akses / jalan 

menuju lokasi obyek wisata serta pembangunan lahan parkir, pembangunan di 

fokuskan kepada penataan sarana transportasi darat, karena jalan yang ada 

masih jauh dari kualitas dan kuantitasnya. 

 

Kata Kunci : Peran, pengembangan, wisata alam, Malinau 

 

Pendahuluan  

 Memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di 

Indonesia. Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan 

kepariwisataan, maka perlu dilakukan pengembangan obyek dan daya tarik 

wisata yang sudah ada maupun membuat baru obyek dan daya tarik wisata 

sehingga kegiatan pengembangan obyek pariwisata secara keseluruhan, ini 

dapat terlaksana dengan waktu yang singkat. 

        Pembangunan lokasi wisata alam Semolon segera akan digenjot bersama 

beberapa instansi terkait lainnya, seperti Dinas PU dan Kehutanan Perkebunan 

Malinau. Pihaknya akan segera melakukan program tahap pertama yakni 

melakukan studi kelayakkan sebagai langkah utama pengembangan lokasi 

wisata Semolon Hot waterfall ( wisata pemandian air panas yang ada di Desa 

Paking Kecamatan Mentarang ).  
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        Konsep perencanaan pengembangan kedepan tetap mempertahankan 

kondisi alam dan tidak merubahnya dalam bentuk fisik kecuali penambahan 

nilai estetika yang menunjang kondisi alam. Konsep penambahan fasilitas dinas 

pariwisata akan membangun sejumlah fasilitas penunjang antara lain, arena 

permainan anak. Tebing yang tinggi akan di urug dan diratakan, ada out bound, 

arena bersepeda dan beberapa fasilitas lainnya akan ditambah. Sebagai langkah 

awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  akan membangun loket dan gerbang 

serta pos penjagaaan.  

        Mengingat hal tersebut maka perlu adanya peran lembaga pemerintah 

Kabupaten Malinau khususnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 

membangun dan mengembangkan pariwisata yang ada, khususnya di 

Kecamatan Mentarang yang disiapkan secara lebih terstruktur, terpadu dan 

berkesinambungan. Dengan itu, melihat dari uraian diatas maka menarik bagi 

penulis untuk mengangkatnya menjadi bahan penelitian dengan mengambil 

judul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Obyek  

Wisata Alam di Kabupaten Malinau” Study pada Obyek Wisata Air Panas 

Semolon”.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Teori Organisasi  

Pada dasarnya  perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu ( goal – oriented ). Tetapi kemampuan kerja setiap manusia terbatas, 

baik fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan dan banyak faktor lain yang 

membatasi kegiatan manusia. Adanya keterbatasan ini manusia tidak dapat 

mencapai sebagian besar tujuannya tanpa melalui kerja sama dengan orang 

lain. Hal - hal tersebut merupakan dasar penting mengapa manusia selalu hidup 

dalam berbagai macam organisasi.          

        Organisasi ada dalam lingkungan kehidupan manusia. Organisasi tidak 

hanya sekedar alat menyediakan barang atau jasa tetapi juga menciptakan 

lingkungan dimana kita berada. Untuk lebih mengenal tentang apa sebenarnya 

organisasi, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat 

mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Gibson, 

Ivancevich, Donnely ( dalam Hardjito, 1999:07 ). 

 

Konsep Kelembagaan 

Berbicara tentang kelembagaan, atau institusi, umumnya dipandang orang lebih 

diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi hanyalah 

wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga mencangkup juga aturan main, 

etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau 

suatu sistem. 

        Adapun pengertian “lembaga sendiri adalah aturan di dalam suatu 

kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar 

anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang 
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dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai 

tujuan bersama yang diinginkan”.  ( Ruttan dan Hayami 1994, diakses 15 

oktober 2015 ). 

        Umumnya defenisi lembaga mencangkup konsep pola perilaku sosial yang 

sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini 

sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga 

pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau 

organisasi untuk harus berpikir positif kearah norma - norma yang menjelaskan 

perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan 

perhatian pada pengertian mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai 

dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada. 

 

Konsep Peran 

        Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi 

maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk 

dilakukan oleh instansi / kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut ( Rivai 

dalam Sitorus, 2006:133).   

        Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat 

stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapakan dari seseorang pada 

situasi sosial tertentu ( Kozier dalam Sitorus, 2006:134 ). 

        Selanjutnya makna peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu 

pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula 

dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater 

yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno Romawi. Dalam hal ini, peran 

berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam 

sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu 

sosial ( Suhardono dalam Sitorus, 2006:136 ). 

        Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang 

ketika menduduki suatu posisi tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, 

seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya 

tersebut. Pengertian peran dalam kelompok pertama diatas merupakan 

pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan 

antara peran-peran sebagai unit cultural yang mengacu kepada hak dan 

kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. 

Sedangkan pengertian peran dalam kelompok dua adalah paham intraksionis, 

karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. 

Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan 

kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang 

disandangnya. 
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Konsep Pengembangan 

        Pengembangan pariwisata merupakan kata yang cukup tinggi 

penggunaannya di negara manapun dan level apapun, tetapi kelihatannya 

dipahami secara berbeda - beda. Kata pengembangan nampaknya mempunyai 

makna dan interprestasi yang berbeda, bukan hanya antar negara tetapi juga 

antar perorangan. Pengembangan mengisyaratkan suatu proses evolusi dengan 

konotasi possitif atau sekurang - kurangnya bermakna “tidak jalan di tempat”. 

Perbedaan interprestasi terjadi, karena kata pengembangan dapat dikaitkan 

dengan dua hal, yakni: “proses” dan “tingkat” perkembangan sesuatu. Sebagai 

contoh dapat dikemukakan penggunaan kata pengembangan dalam konotasi 

“proses” : kegiatan pengembangan pariwisata di Bintan berlangsung dengan 

sangat pesat. 

        Menurut Andi Mappi Sammeng ( 2001:261 ) “kata pengembangan 

nampaknya mempunyai makna dan interprestasi yang berbeda, bukan hanya 

antar negara tetapi juga antar perorangan. Pengembangan mengisyaratkan suatu 

proses  evolusi dan konotasi  positif atau sekurang - kurangnya bermakna tidak 

jalan ditempat.  Perbedaan terjadi karena kata  pengembangan  dapat dikaitkan 

dengan dua hal, yakni proses dan perkembangan sesuatu. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan pengunaan kata pengembangan  dalam konotasi proses kegiatan 

pengembangan  pariwisata  di Bintan berlangsung sangat pesat. Selanjutnya 

penggunaan kata pengembangan dalam konotasi tingkat adalah pengembangan 

pariwisata di Bali sudah mencapai  tahap ketiga. 

 

Pariwisata 

        Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 mendefinisikan pariwisata sebagai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek 

dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dibidang tersebut. 

        Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan 

tujuan keluar dari pekerjaan - pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. 

Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelajaran pariwisata adalah suatu 

pelajaran untuk keluar dari keadaan biasanya dan ini dipengaruhi oleh 

keberadaan ekonomi, fisik dan kesejahteraan sosial wisatawan yang akan 

melakukan kegiatan wisata.   

        Menurut Tighe ( dalam Yoeti,1996:111 ) mendefenisikan pariwisata 

adalah adanya orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan 

semata-mata hanya untuk pemahaman mendalam terhadap obyek atau peristiwa 

budaya di suatu tempat tertentu yang merupakan produk pariwisata. Pariwisata 

merupakan salah satu jenis  industri biasa maupun yang menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, 

peningkatan penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor 

produksi lainnya. Sebagai sektor kompleks pariwisata juga meliputi industri-
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industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan ataupun cenderamata, 

penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.  

 

Obyek Wisata 

              Menurut M. Kesrul ( 2003:34 ) “obyek dan atraksi wisata memiliki dua 

karekteristik yang berbeda. Asal usul dasar perbedaannya, bahwa obyek atau 

atraksi wisata yang bersifat alami ( natural ). Artinya obyek atau atraksi wisata 

sudah terjadi sebelum manusia dilahirkan atau terjadinya kondisi atau 

perubahan alam, contohnya gunung, hutan, dan danau. Obyek atau atraksi 

wisata buatan manusia dan keadaan alam. Contoh pelabuahan Alam Cilacap, 

Tembok Cina, dan Candi Borobudur selain itu, obyek dan atraksi wisata dapat 

pula dibedakan bentuknya sehingga kita menggenal : 

a. Obyek wisata alam 

b. Obyek wisata sejarah 

c. Obyek wisata budaya 

             Kebanyakan tujuan berwisata itu untuk bersenang – senang ( tusure ). 

Oleh karena itu, obyek dan atraksi wisata tersebut paling dominan dikunjungi 

oleh wisatawan. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan kualitas wisata 

yang diselenggarakan. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain 

daya tarik, lokasi, fasilitas,  biaya, dan kemudahan - kemudahan lainnya. 

        Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentuk dan / aktivitas fasilitas 

yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung 

untuk datang kesuatu daerah / tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau 

belum dikembangkan  semata - mata hanya merupakan sumber daya potensial 

dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis 

pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan aksesbilitas atau fasilitas. Oleh 

karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. 

 

Metode Penelitian 
        Berdasarkan judul tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

Pengembangan Obyek Wisata Alam di Kabupaten Malinau, maka peneliti 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. 
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Hasil Penelitian  

Pembinaan  

        Pemberian pembinaan masih dalam proses perencanaan dan akan 

diselenggarakan. Pembinaan akan diserahkan kepada Kepala Desa yang ada di 

Kabupaten Malinau agar dapat melestarikan kebudayaan yang ada tidak hanya 

mengandalkan pemerintah saja. Namun bukan tanpa strategi yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan budaya yang ada. 

        Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan dalam tahap pengambilan 

kebijakan di Kabupaten Malinau bukan tanpa alasan melihat bahwa malinau 

merupakan kabupaten konservasi tentu kaya akan kekayaan alam dari keadaan 

alam inilah banyak desa - desa wisata yang terbentuk secara alami di lirik oleh 

pemerintah untuk dijadikan desa wisata untuk menarik para wisatawan baik 

dalam maupun luar negeri. Hal ini juga terciptanya desa wisata yaitu Desa 

Setulang, Desa Alango, Desa Apong Ping dan Dan Desa Pulau Sapid an 1 

Obyek Wisata air panas semolon. 

  

Koordinasi 

        Salah satu peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

mengembangkan potensi obyek wisata adalah koordinasi yang adalah 

mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan 

dengan cara mengembangkan potensi obyek wisata dengan cara 

mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata. Selain itu peran 

serta masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata Kabupaten Malinau 

juga diperlukan dengan menyebarluaskan informasi mengenai daerah 

mereka. Pariwisata tidak akan berkembang jika wisatawan tidak tahu atau 

tidak berminat untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut. Oleh sebab itu 

perlu adanya promosi baik melalui media elektronik maupun dari mulut ke 

mulut yang bertujuan menarik atau memperkenalkan wisata kepada 

masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang yang tahu 

tentang potensi obyek wisata di Kabupaten Malinau dan dapat 

meningkatkan kunjungan wisata dalam membantu pembangunan daerah 

Kabupaten Malinau.  

        Meningkatnya promosi kepariwisataan dan seni budaya, dalam setiap 

kesempatan sebagai upaya mendatangkan wisatawan nusantara dan 

mancanegara. Diartikan bahwa kegiatan promosi pariwisata dan seni budaya 

perlu diupayakan terus menerus agar penyebaran informasi potensi 

kepariwisataan yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau dapat tersebar keseluruh 

pelosok tanah air dan mancanegara guna mendatangkan devisa dan PAD 

Kabupaten Malinau. 

 

Fasilitas Pelaksanan Kegiatan Bidang Pariwisata 

        Pada tahapan pengembangan fasilitas pelaksanaan kegiatan pariwisata, 

yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata terkait dilakukan 
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beberapa pembenahan kondisi akses jalan menuju obyek wisata air panas 

Semolon. Pembenahan tersebut berupa pelebaran badan jalan dan 

memperpanjang badan jalan utama, dan terdapat juga fasilitas lahan parkir 

mobil dan motor bagi pengunjung yang datang, dan walaupun lahan parkir 

kendaraan roda dua dan roda empat sudah ada, tetapi pengunjung yang datang 

dengan kendaraan roda dua tidak menggunakan lahan parkir. Fasilitas lainnya 

yang telah disediakan yaitu kamar ganti, fasilitas toilet dan pendopo. Walaupun 

demikian pengembangan fasilitas sarana penunjang pariwisata ini, tentunya 

sangat mendukung kegiatan wisata. Pembangunan fisik yang telah dilakukan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

        Pengembangan kawasan wisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mendapat tanggapan yang positif dari wisatawan, dimana wisatawan 

lebih dipermudah dalam mencapai kawasan wisata dari kondisi jalan dulu yang 

masih berupa jalan perusahaan yang tidak dapat dilalui kendaraan karena rusak, 

tapi sekarang sudah dibenahi sehingga pengunjung dapat membawa kendaraan 

sampai dilokasi wisata. Serta saat ini kawasan wisata juga dilengkapi dengan 

fasilitas parkir bagi kendaraan roda empat maupun roda dua, walaupun dengan 

kondisi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, tapi ini sangat membantu 

pengunjung. Dalam meningkatkan sarana transportasi, seperti jalan menuju 

obyek wiisata air panas Semolon, pemerintah telah melakukan usaha dalam 

menyediakan jalan, lahan parkir dan Pembangunan fisik  

 

Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

Pengembangan Obyek Wisata Alam 

        Dalam setiap kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan pasti ada 

hambatan yang menjadi rintangan dalam pelaksanaan kegiatan yang jadi 

persoalaan apakah instansi tersebut mampu untuk mengatasinya atau malah hal 

ini di jadikan alasan ketidakmampuan instansi tersebut dalam mengatasinya. 

Hambatan bukan dijadikan alasan tapi jadikan batu loncatan agar berpikir 

kreatif untuk mengatasinya. Begitupun dengan hambatan - hambatan yang di 

alami oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Obyek 

Wisata Alam  di Kabupaten Malinau bukan tanpa halangan kebijakan 

dilaksanakan akan tetapi ketika kebijakan itu dilaksanakan instansi harus sudah 

memiliki alternatif penanggannya apabila kebijakan tersebut berdampak negatif 

kedepannya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa 

kurangnya sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengembangan 

pariwisata hal ini terlihat dalam susunan struktural yang ada di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. 

        Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki sumber 

daya manusia aparatur sebanyak 34 ( tiga puluh empat ) orang yang terdiri dari 

17 ( tujuh belas ) orang Pejabat Struktural, 16  (enam belas ) orang non 

struktural. Berdasarkan analisis beban kerja disbandingkan banyaknya SDM 

yang ada masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan 
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jumlah Sarjana S2 sebanyak  2 ( dua ) orang, S1 17 ( tujuh belas ) orang, 

Diploma III 9 ( sembilan ) orang, SLTA 6 ( enam ) orang. Secara rinci 

komposisi SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. 

        Selain faktor sumberdaya manusia faktor yang menjadi penghambat 

adalah kurang koordinasinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak - 

pihak terkait dalam lintas sektoral yang berhubungan dengan pengembangan 

Obyek. Wisata Alam seperti Dinas Pekerja Umum, Dinas Kehutanan dan lain 

sebagainya. 

        Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus bisa menjaga 

koordinasi dengan pihak - pihak terkait agar pengembangan obyek wisata alam 

dapat berjalan dengan baik dengan terjalinnya kerjasama, karena kurangnya 

koordinasi akan berdampak tidak sinkronnya antara tugas instansi yang satu 

dengan instansi lain jadi terkesan berjalan sendiri - sendiri padahal setiap 

instansi yang ada memiliki keterkaitan satu dengan yang lain saling untung 

saling mendukung. Hal ini menjadi hambatan dalam mengembangkan obyek 

wisata alam yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu belum terjalin 

kerjasamanya dengan pelaku - pelaku usaha hingga penanganan di sektor 

pariwisata belum maksimal masih dalam tahap -tahap menuju perbaikkan. 

        Hambatan lainnya adalah terlambatnya perencanaan pembangunan fisik 

ini terjadi karena kurangnya koordinasi lintas sektoral mengakibatkan 

pembangunan fisiknya jadi terlambat untuk dilaksanakan. Kabupaten Malinau 

diketahui lima tahun terakhir fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang 

kegiatan ekonomi yang bersifat fisik berupa bangunan pasar dan perkantoran 

sehingga perencanaan pembangunan penunjang pariwisata terhambat. 

Ditambah lagi dengan letak geografis objek wisata, letaknya yang tidak bisa di 

jangka dengan kendaraan membuat objek wisata susah di jangkau dan tidak ada 

transformasi yang bisa menuju kesana. 

 

Kesimpulan dan Saran  
penulis dapat menyimpulkan  beberapa poin utama, yang menjadi acuan dari 

hasil penelitian yang dilakukan pada bidang destinasi pengembangan 

pariwisata, sebagai berikut : 

1. Pembinaan pengembangan obyek wisata alam, belum dilakukan secara 

maksimal. Pada dasarnya Dinas Kebudayan dan Pariwisata telah 

berupaya untuk melakukan pembinaan namun terkendala oleh 

minimnya dana sehingga pembinaan yang dilakukan belum maksimal. 

Berbagai upaya untuk mendapatkan suntikan anggaran dana yang besar 

agar obyek wisata air panas Semolon mendapat alokasi yang memadai, 

melalui pembenahan -pembenahan dalam penentuan anggaran. 

2. Koordinasi pengembangan obyek wisata alam, Bidang Destinasi 

Pariwisata sampai saat ini sudah berjalan melalui website, spanduk, 

baliho, kalender, dan turut serta dalam pameran Irau Kabupaten 

Malinau. Upaya promosi ini sendiri dalam rangka meningkatkan citra 
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obyek wisata dan sebagai promosi Kabupaten Malinau kepada daerah 

lain.   

3. Fasilitas pelaksana kegiatan pariwisata, Bidang Pariwisata sampai saat 

ini telah melakukan perbaikkan dan pembenahan akses / jalan menuju 

lokasi obyek wisata air panas Semolon, serta pembangunan lahan 

parkir. Pembenahan jalan difokuskan pada penataan sarana transportasi 

darat, dikarenakan kondisi jalan yang ada masih jauh dari kualitas dan 

kuantitasnya, sehingga perlu adanya pembenahan yang ekstra pada 

fasilitas - fasilitas umum. 

4. Kendala - kendala yang dihadapi dinas pariwisata dalam pengembangan 

obyek wisata alam yang meliputi : 

a. Kurangnya sumberdaya manusia dalam hal pariwisata 

Masih kurangnya SDM yang menangani bidang pariwisata dan 

budaya menjadikan hambatan bagi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata namun tidak berhenti begitu saja mereka tetap 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang di tetapkan 

secara professional. 

b. Terlambatnya perencanaan fisik  

Keterlambatan terjadi karena kurangnya komunikasi antar 

sektoral yang berdampak pada terhambatnya perencanaan fisik 

yang dibuat, ego sektoral harus dihilangkan maka hal ini tidak 

akan terjadi di butuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik 

kepada semua pihak terlibat agar hal yang sudah di rencanakan 

dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

c. Lokasi Geografis obyek wisata 

Bagi obyek wisata seperti pegunungan sangat susah dijangkau. 

Jika ingin menambah fasilitas sarana dan prasarana yang lain. 

Dengan  kondisi tersebut maka ditakutkan akan mahalnya biaya 

angkut, dan lain - lain menuju obyek wisata tersebut. 

 

Rekomendasi 

        Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan maka penulis memberikan rekomendasi - rekomendasi sebagai 

berikut : 

1. Dalam pengembangan obyek wisata alam di Kabupaten Malinau, 

pemerintah perlu mempertahankan ekosistem dan kealamian air panas 

Semolon sebagai ikon pariwisata Kabupaten Malinau, sehingga tempat 

wisata ini menarik wisatawan untuk datang. Berkenan dengan hal 

tersebut perlu adanya pengawasan dan himbauan pemerintah kepada 

wisatawan dan masyarakat lokal untuk peduli dan ikut menjaga aset 

daerah ini agar di lestarikan dan keberadaannya tetap terjaga dengan 

baik. 
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2. Pihak pariwisata harus bisa menyediakan informasi lebih bagi calon 

wisatawan yang ingin mengetahui keberadaan obyek wisata Kabupaten 

Malinau serta bekerja sama dengan pihak pemerintah membuat event 

budaya yang makin menguatkan air panas Semolon menjadi icon obyek 

wisata Etnik Dayak Kalimantan Utara.  

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai administrator harus 

melakukan action pland yaitu menggali kebutuhan masyarakat terhadap 

pengembangan baik sarana prasarana maupun infrastruktur pendukung, 

serta pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mengandeng pihak 

swasta sebagai pemilik modal untuk mengembangkan air panas 

Semolon. 

4. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meningkatkan 

koordinasi dengan pihak pendukung seperti pengusaha dan toko 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu percepatan 

pembangunan untuk meningkatakan eksistensi tempat wisata untuk 

pengembangan budaya.  
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