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PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN WISATA DI
KABUPATEN MALINAU
(Studi Kasus Desa Wisata Setulang)
Saridalia Ratvany1
Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau dan Desa Wisata Setulang. Pengumpulan data dilakukan dengan
penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber
tidak hanya Kepala Dinas dan perangkatnya serta Kepala Desa Wisata
Setulang, tapi juga penduduk (4 responden). Analisis data dilakukan dengan
cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, penarikan
kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini antara lain bahwa Peran Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengembangkan Kawasan Wisata di Desa
Wisata Setulang telah dilaksanakan dengan berbagai usaha dan kerjasama.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan untuk meningkatkan kesempatan
kerja dan tingkat kemakmuran masyarakat, melakukan perencanaan dan
pelatihan kerja di Desa Wisata Setulang agar Desa Wisata Setulang menjadi
Desa Wisata yang siap mengelola potensi yang ada untuk kesejahteraan
masyarakat Desa Wisata Setulang, mempromosikan Desa Wisata Setulang
agar kawasan wisata tersebut dikenal oleh wisatawan, sehingga semakin
menguntungkan bagi Kabupaten Malinau karena meningkatnya PAD
Kabupaten Malinau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga meningkatkan
pembangunan dan mengembangkan obyek wisata yang ada, meningkatkan
kualitas obyek wisata. Hal tersebut didukung dengan pengembangan
akomodasi dan insfrastruktur di Desa Wisata Setulang.
Kata Kunci: peran, kawasan wisata, Desa Wisata Setulang
Pendahuluan
Dalam rangka mencapai rencana dan program pembangunan di bidang
kebudayaan dan pariwisata dimana meningkatkan apresiasi masyarakat
terhadap seni dan budaya antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah
organisasi seni dan budaya, berkembangnya jasa wisata ditandai dengan
meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya kesempatan kerja disektor
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pariwisata, meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya para pelaku usaha
disektor pariwisata, meningkatnya pendapatan daerah dari pariwisata. Namun
masih belum berjalan dengan optimal, karena masih banyak daerah yang
terisolir kawasan potensi wisatanya, adanya paradigma yang mana pengelolaan
pengembangan kebudayaan dan pariwisata membutuhakan biaya besar dan
belum menguntungkan. Oleh karena itu Peran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata perlu ditingkatkan dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan
pengembangan di sektor kebudayaan dan pariwisata yang berorientasi pada
pencapaian hasil yang bermanfaat.
Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 430/K.351/2013 tentang
Penetapan Desa Setulang sebagai desa wisata, melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Malinau yang merupakan organisasi pemerintah yang
digerakkan untuk membidangi kebudayaan dan pariwisata dimana hal tersebut
merupakan urusan pemerintah yang diserahkan pusat ke daerah. Tidak hanya
untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan dan kawasan wisata tersebut
sendiri tetapi juga sebagai aspek percepatan pembangunan di daerah, serta
diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat kemakmuran
masyarakat.
Kerangka Dasar Teori
1. Peran
Pada umumnya peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi
bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal,
kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan
norma atau peraturan tertentu. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan
sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi
tertentu, jadi jika dikaitkan dengan peran sebuah instansi atau kantor maka
dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh
instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut.
Kemudian menurut Soerjono (2005:244) bahwa peran adalah suatu konsep
tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
peran yang dapat dilakukan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial
masyarakat.
Peran secara etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan
sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
masyarakat, peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur
yang timbul karena suatu jabatan tertentu.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan
dinas yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dan menjadi kewenangan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk
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mencari dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi ada dalam daerah
Kabupaten Malinau.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai
tugas pokok dan fungsi dibagian pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau berfungsi merumuskan kebijakan dan melaksanakan
kegiatan teknis operasional dibidang pariwisata dan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dinas ini berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Malinau.
a. Kebudayaan
Budaya menurut Taylor (dalam Widhagoko, 1999:52) mengemukakan
bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang didalamnya
terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota
masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1993:2, 1995:5) budaya adalah
keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
Suparlan (dalam Waridah, 2003:148) mendefinisikan budaya sebagai
keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya
untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya
serta menjadi landasan bagi terwujudnya perilaku (tingkah laku) manusia.
Kebudayaan dalam hal ini sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan
tindakan manusia sebagai pola bagi kehidupan manusia.
b. Pariwisata
Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah
memungkinkan daerah menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah
yang serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Disisi lain
memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan
penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada di daerahnya.
Kewenangan tersebut antara lain adalah berupa pembinaan dan pengembangan
potensi wisata. Hal ini mendorong Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.
Salah satunya adalah mengembangkan potensi kawasan wisata. Sejalan dengan
itu maka perlu adanya pengembangan dari sumber daya tersebut, terutama pada
sumber daya yang mempunyai potensi kawasan wisata yang menjanjikan,
pengembangan suatu kawasan wisata pada suatu tempat erat kaitannya dengan
pengembangan suatu daerah dan negara dimana kawasan wisata itu berada.
Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata adalah berbagai
macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintaha daerah.
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Pengertian pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang
dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu
tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan
suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang
dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan
atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
3. Mengembangkan Kawasan Wisata
Pengembangan kawasan wisata pada dasarnya adalah pengembangan
masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada kehidupan masyarakat yang
untuk meningkatkan dan memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus
melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal, meningkatkan pendapatan
secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk
lokal. Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentuk dan atau aktivitas dan
fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau
pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang
tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya
potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis
pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan aksesibilitas atau fasilitas. Oleh
karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.
a. Pengembangan
Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti
proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam
bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan
bahan-bahan pembelajaran, pengembangan memusatkan perhatiannya tidak
hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awalakhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk
menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. 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 dengan
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
penggunaan kata pengembangan dalam konotasi proses kegiatan
pengembangan pariwisata di Bintan berlangsung sangat pesat. Selanjutnya
contoh penggunaan kata pengembangan dalam konotasi tingkat adalah
pengembangan pariwisata di Bali sudah mencapai tahap ketiga.
b. Kawasan Wisata
Kawasan adalah sebuah tempat yang mempunyai ciri serta
mempunyai kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan
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kebutuhannya dan setiap tempat yang mempunyai ciri dan identitas itu akan
lebih mudah untuk dicari ataupun ditempati untuk lebih melancarkan segala
hal yang berhubungan dengan kegiatannya. Wisata adalah berpergian
bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang
bertamasya dan piknik.Wisata budaya adalah bepergian bersama-sama
dengan tujuan mengenali hasil budaya setempat. Menurut Nyoman S. Pendit
(2002) wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan
untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan
kunjungan atau peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat,
kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni daerah tujuan
wisata. Jenis wisata ini paling populer di Indonesia karena wisatawan yang
datang dari luar negeri ke Indonesia ingin mengetahui kebudayaan,
kesenian, adat istiadat, dan kehidupan seni di Indonesia.
Metode Penelitian
Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka
diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif,
yaitu penelitian yang berusaha memaparkan, menggambarkan, menjelaskan,
mengklarifikasikan dan menganalisis variabel yang diteliti.
Menurut Hadari Nawawi (2005:63) metode deskriptif dapat diartikan
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian seseorang, lembaga
masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dan Desa Wisata Setulang
Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.
Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan Teknik
Purposive Sampling. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara
Purposive Sampling, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiyono (2002:62)
mengatakan bahwa Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk
tujuan tertentu saja. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (2003:157) dalam
Teknik Purposive Sampling pengambilan sempel disesuaikan dengan tujuan
penelitian.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui
observasi, dokementasi atau pemberkasan, wawancara yang berhubungan
dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengembangkan
kawasan wisata di Kabupaten Malinau (studi kasus Desa Wisata Setulang).
Adapun fokus penelitian ini:
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1. Meningkatkan Kehidupan Ekonomi dan Meningkatkan Kesempatan
Kerja
Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang
yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak
bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan pekerjaan mendorong serta
memeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam
mengembangkan pariwisata khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah
serta faktor fisik dan nonfisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan
yang berlebihan, oleh karena itu mengembangkan kawasan wisata hendaknya
memperhatikan prinsip pengembangan yang berwawasan lingkungan dan
pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan berwawasan adalah
pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi
masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan
kelestarian lingkungan dan budaya. Menggali dan mengelola potensi-potensi
kepariwisataan yang ada di daerah sangat perlu dilakukan dalam proses
pengembangan suatu obyek wisata karena hal ini merupakan bentuk penjagaan,
melestarikan dan mengembangkan obyek wisata agar lebih representatif untuk
dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara dan hal inilah yang
masih terus diupayakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam
menjalankan perannya untuk meningkatkan kehidupam ekonomi dan
meningkatkan kesempatan kerja yang ada di Desa Wisata Setulang. Dalam
mengatasi tantangan kedepan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran pemerintah Kabupaten
Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan
dan
meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan membuat
terobosan yang nyata. Perubahan tersebut harus tersusun dalam tahapan yang
terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan yang bermanfaat. Salah satu
sektor ekonomi yang dianggap cukup perspektif adalah sektor pariwisata.
Sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor andalan
dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan yang
sekarang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga
mampu mengentaskan kemiskinan.
2. Perencanaan dan Pelatihan Kerja
Proses perencanaan dan pelatihan kerja merupakan rencana yang
menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan,
program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta
keadaan lingkungan yang dihadapi. Perencanaan memberikan kesatuan
pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Malinau yaitu :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pelayanan administrasi pemerintah.
Pengembangan nilai budaya.
Pengelolaan kekayaan budaya.
Pengelolaan keragaman budaya.
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Pengembangan kemitraan.
Pengembangan destinasi pariwisata.
Pengembangan pemasaran pariwisata.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya dalam meningkatkan
perencanaan dan pelatihan kerja yang baik guna mendapatkan hasil yang
terbaik dan menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki
peran dalam melakukan perencanaan dan pelatihan kerja. Inilah yang masih
diupayakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan
perencanaan dan pelatihan, serta sosialisasi agar kawasan wisata yang ada
dikelola sesuai dengan tujuannya. Citra yang baik dari suatu kawasan wisata
akan mendorang berkembangnya kawasan tersebut. Semakin baik citra suatu
kawasan wisata akan semakin cepat mengembangkan kawasan wisata.
Kegiatan pariwisata baru berhasil apabila terjadi kerja sama saling mendukung
dan memerlukan.
3. Mempromosikan Desa Wisata Setulang
Promosi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran.
Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik didalam
maupun di luar negeri. Promosi atau pemasaran merupakan salah satu kegiatan
pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan
kelangsungan hidupnya, berkembang, dan mendapatkan laba. Keberhasilan
perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut juga bergantung pada keahliannya
dalam bidang promosi atau pemasaran, dibidang produksi, keuangan, dan
bidang-bidang yang lainnya. Pariwisata juga memerlukan promosi atau
pemasaran agar kawasan wisata tersebut dapat dimanfaatkan segala sumber
dayanya untuk kepentingan bersama. Pariwisata sangat berhubungan dengan
promosi, karena dengan mempromosikan kawasan wisata yang ada, wisatawan
dapat dengan mudah mengetahui dan mempertimbangkan untuk melakukan
wisata ke kawasan wisata tersebut. Tentu saja dengan berbagai macam
keunggulan yang berbeda disetiap kawasan wisatanya. Dengan meningkatkan
pengenalan akan Desa Wisata Setulang tesebut, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan citra kawasan
wisata yang terbaik dimata wisatawan dan pengunjung.
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4. Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Kebudayaan dan pariwisata
dalam Mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Malinau (studi kasus
Desa Wisata Setulang)
Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari kendala-kendala yang
akan dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan.
Demikian juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau
dalam menjalankan perannya dalam mengambangkan kawasan wisata di Desa
Wisata Setulang selalu ada faktor penghambat yang terjadi.
Apabila masyarakat kurang sadar tentang pentingnya pengembangan
dalam kawasan wisata Desa Wisata Setulang maka pengembangan kawasan
wisata ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Serta masalah berikutnya
adalah anggaran dana yang ada belum mencukupi sehingga belum dapat
melakukan pengembangan secara maksimal, selain itu persaingan dengan
kawasan wisata yang lain yang ada di Kabupaten Malinau juga dapat
menjadi penghambat karena kawasan wisata di Kabupaten Malinau
memiliki objek wisata yang berbeda dan memiliki daya tariknya yang
berbeda pula.
Faktor Pendukung
Dalam usaha untuk mengembangkan kawasan wisata Desa Setulang,
ada faktor pendukung yang mendukung pengembangan kawasan wisata
Desa Setulang, faktor tersebut adalah dukungan dari masyarakat yang
mendukung adanya pengembangan bagi Desa Wisata Setulang menjadi desa
yang layak menjadi desa wisata wujud dari dukungan tersebut seperti dalam
pembenahan kawasan wisata di Desa Wisata Setulang, dimana ada bebeapa
rumah penduduk di sekitar lamin adat yang harus dipindahkan, masyarakat
yang rumahnya dipindahkan setuju dan menyambut baik dalam pemindahan
rumah mereka ke kawasan yang disediakan oleh pemerintah. Dan dimana di
sekitar lamin adat tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai kawasan
taman yang dekat dengan lamin adat dan didirikan beberapa pendopopendopo kecil temapat untuk wisataan bersntai dan beristirahat.
Masyarakat juga bersedia menyewakan alat transportasi bagi wisatawan
apabila transportasi yang disediakan pemerintah kurang, masyarakat di Desa
Wisata Setulang juga menjadikan rumah mereka sebagai home stay dengan
kreatifitas dari masyarakat dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan
kawasan wisata Desa Wisata Setulang tersebut memiliki hubungan yang baik
dan saling mendukung bagi kelangsungan dan pengembangan dalam Wisata
Desa Setulang tersebut. Dalam pengembangan harus ada dukungan yang tinggi
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dari masyarakat setempat demi peningkatan dalam mengembangkan Desa
Wisata Setulang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian lapangan tentang Peran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Malinau
(studi kasus Desa Wisata Setulang) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mengembangkan kawasan wisata di Desa Wisata Setulang terhadap
kehidupan ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta meningkatkan
kesempatan kerja, melalui pemberdayaan masyarakat desa, membina
masyarakat agar dapat memiliki ciri khas dan memelihara keasrian
kawasan wisata dan memperkenal produk buatan tangan masyarakat Desa
Wisata Setulang sendiri.
2. Melakukan perencanaan dan pelatihan kerja, perencanaan dan pelatihan
kerja ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Desa Wisata
Setulang yang mana pemerintah desa sendiri telah mengikut sertakan
masyarakat dalam menjalankan perencanaan yang disususn oleh
pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk beberapa
dari masyarakat Desa Wisata Setulang sendiri dibawa mengikuti kursus
bahasa Inggris, dan melakukan perjalanan studi banding ke daerah wisata
di luar Kabupaten Malinau.
3. Mempromosikan Kawasan Desa Wisata Setulang, antara lain melalui
media cetak dan elektronik dan yang menunjukan hasil positif adalah
kegiatan promosi ke luar daerah Kabupaten Malinau, baik melalui jalur
undangan, maupun perjalanan tour. Yang paling penting adalah
mempromosikan melalui Irau yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di
Kabupaten Malinau.
4. Faktor penghambat dari mengembangkaan kawasan wisata Desa Wisata
Setulang ini adalah, anggaran dana yang terkadang belum mencukupi
upaya pemerintah Desa Wisata Setulang dan masyarakat untuk mereka
melakukan kegiatan secara langsung, itu sebabnya kenapa masih berjalan
dan secara bertahap.
5. Faktor pendukung dalam mengembangkan kawasan wisata di Desa Wisata
Setulang adalah adanya dukungan yang tinggi dari masyarakat untuk
menjadikan kawasan wisata yang mampu bersaing dengan kawasan wisata
lainnya, bekerjasama dalam membangun insfrastruktur dan akomodasi
demi berkembangnya kawasan wisata Desa Wisata Setulang.
Rekomendasi
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis
kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :
1. Mempertahankan kealamian, keasrian kawasan wisata Desa Wisata
Setulang, baik dari hutan adat, kehidupan mayarakat, seni dan budaya, serta
74

Peran, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Desa Wisata Setulang (Saridalia Ratvany)

2.

3.

4.

5.

lingkungan, dengan demikian pemerintah dan masyarakat lebih
memperhatikan kebersihan dan meningkatkan keasrian kawasan Desa
Wisata Setulang yang religius, agar tidak terkontaminasi dengan budaya
asing, karena akan makin berkembangnya kawasan wisata.
Melakukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah seperti Dinas
Perkerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan,
Kepolisian sehingga dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Desa Wisata
Setulang yang ada di Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau
ini terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Mendayagunakan generasi muda yang telah dikenalkan secara detail
mengenai kawasan wisata Desa Wisata Setulang agar tidak percuma
diresmikannya Desa Wisata Setulang, dari generasi muda ini dapat
membantu dalam pengembangan Desa Wisata Setulang sehingga
bertambahnya sumber daya manusia dalam mengembangkan kawasan Desa
Wisata Setulang.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pemerintah desa mestinya
mendayagunakan masyarakat setempat untuk membantu dalam menjaga
kebersihan lingkungan.
Perlu adanya penambahan sumber daya manusia terutama dalam pelatihan
dan pengembangan berbahasa Inggris yang mana mengingat sekarang ini
telah banyak wisatawan asing yang datangi, mengunjungi Desa Wisata
Setulang, sehingga nantinya dengan adanya generasi muda yang dapat
melanjutkan pengembangan yang belum terlaksana.
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