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Abstrak 

Pengembangan Wisata Agro Dusun Kabo jaya di desa Swarga Bara Kecamatan 

Sangatta Utara Oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai 

Timur.Tujuan penelitian yaitu Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  

pengembangan wisata agro Dusun Kabo Jaya di desa Swarga Bara Sangatta 

utara Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, 

Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis yang menjadi Hambatan 

perkembangan Wisata Agro Dusun Kabo Jaya di Desa Swarga Bara Kecamatan 

Sangatta Utara  Kabupaten Kutai Timu  Metode  yang digunakan yaitu deskriptif 

kualitatif, tempat di Desa Swarga Bara , Wisata Agro Jaya dan Dinas Pemuda, 

Olah Raga, dan Pariwisata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber 

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

Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata,   Kabid Pariwisata, Kepala Desa Swarga 

Bara,  Kepala Pengelola Wisata Agro Kabo Jaya, Kepala pengelola Eco Wisata, 

Kepala Pengelola Badan Usaha Milik Desa, Staf Pengelola Agro Wisata, 

Masyarakat Desa Kabo jaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan Wisata Agro Dusun Kabo Jaya di Desa Swarga Bara oleh Dinas 

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yaitu para pengelola masih mengembangkan 

pengelolaan nya di desa Tempat Agro Jaya dikembangkan, Agro jaya juga di 

bawah naungan pengelolaan Badan Usaha MIlik Desa yang secara Teratur dan 

terarah mengembangkan pariwisata, dinas pemuda, olah raga dan Pariwisata 

saat ini dalam Tahap Proses untuk mengembangkan wisata Agro Dusun Kabo 

Jaya . 

 

Kata Kunci: pengembangan, wisata agro Kabupaten Kutai Timur. 

 

Pendahuluan  

Menurut undang-undang nomer 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

                                                 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: wildaisnaini278@gmail.com 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 3, 2017: 331-338 

 

 

332 

menjelaskan bahwa 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 baru. 

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara 

perlahan ( evolution ) dan perubahan secara bertahap.   

Peluang sektor pariwisata cukup prospektif, karena selain sebagai salah satu 

penghasil pertumbuhan ekonomi pariwisata sektor pariwisata diharapkan dapat 

berpeluang untuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan 

lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan 

lain-lain.Salah satu unsur dari sektor pertanian yang saat ini belum tergarap secara 

optimal adalah agro wisata (agro tourism).Potensi agro wisata tersebut ditujukan 

dari keindahan alam pertanian dan produksi di sektor pertanian yang cukup 

berkembang.Dalam pola pembinaan agro wisata. 

Masyarakat desa artinya kelompok orang orang yang menghuni wilayah 

desa, penduduk yang mempunyai mata pencaharian terutama petani dan 

nelayan.Dalam hal ini lebih fokus pada pengembangan pariwisata di desa. Pada 

dasarnya pengembangan yang terjadi di setiap daerah tidak pernah lepas dari 

peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun di sini penulis 

mengambil fokus penelitian pada pengembangan yang terjadi di taman wisata 

Agro kabo Jaya.  

Pengembangan yang dilakukan di taman wisata agro kabo jaya tidak 

terlepas dari campur tangan beberapa pihak yang saling berkerjasama satu sama 

lain, dimana para pemegang keputusan maupun para pelaksana kegiatan yang ada 

di agro adalah tidak lain adalah para masyarakat kutai timur yang saat ini 

terfokuskan adalah ketua pengelola taman wisata agro kabo jaya yang selanjutnya 

adalah penyelenggara agro yaitu masyarakat asli penduduk yang biasa 

melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sehingga bisa menambah ilmu 

penegetahuan dalam mengembangkan pertanian maupun segala macam tempat 

pengembangan kegiatan yang ada di taman wisata agro kabo jaya.  

Para masyarakat setempat juga sangat antusias dalam penanganan wisata 

agro, tanpa adanya kerjasama antara pengelola taman wisata agro kabo jaya yang 

baik, sangat tidak mungkin akan berjalan dengan maksimal pengembangan wisata 

agro tersebut. Disini sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antar 

pengelola dengan para penyelenggara agro wisata kabo jaya.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. 

Namun yang menjadi hambatan maupun kekurangan yang harus di perbaiki 

adalah dalam pengelolaan nya masih kurangnya pengembangan yang lebih 

signifikan atau meningkat di dalam penyelenggaraan nya masih harus membenahi 

adanya optimism didalam menjalankan tugasnya, masih ada para pengelola yang 
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harus keluar masuk dalam proses pelaksanaan kegiatan pengembangannnya masih 

banyak yang harus di kembangkan dan diperbaiki baik segi pertanian, perternakan 

maupun kegiatan-kegiatan edukasi yang berlandaskan atas dasar ilmu 

pengetahuan, oleh karena itu sangat penting di adakannnya pengembangan wisata 

yang sangat berpotensi baik bagi masyarakat yang harus di budidayakan maupun 

para pengelola taman wisata yang harus diberikan ilmu pengetahuan tentang 

adanya pengembangan yang akan di lakukan agar taman wisata yang memiliki 

banyak potensi yang harus di perbaharui dan di kembangkan tidak jalan di tempat 

atau bahkan mati di saat akan berkembang.  

Adapun  metode yang digunakan dalam penyusunan urutan prioritas. Dalam 

pengembangan infrastuktur diperlukan pola perencanaan yang sesuai dengan 

fungsi kota dan wilayah sekitarnya. Pengembangan infrastruktur tersebut dapat 

berupa perluasan pelayanan dengan pembangunan baru atau intensifikasi melalui 

pemeliharaan dan perbaikan dari infrastruktur yang sudah ada. 

Selain itu perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan kota perlu 

disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Ini adalah sebagai tolak ukur bagai 

mana suatu daerah yang sebenarnya harus di kembangkan yaitu melalui 

wilayahnya terlebih dahulu agar tercipta pengembangan wilayah wisata yang baik 

mengikuti perkembangan suatu daerahnya masing masing. Masih sangat banyak 

hal – hal yang harus di perbaharui dalam pengembangan wisata di desa khususnya 

sumber sumber pendapatan yang harus selalu di tingkatkan melalui sumber daya 

manusia nya, dari pengembangan SDM Merambah kepada SDA nya dan 

keduanya harus selalu berkaitan satu sama lain, apabila keduanya telah berjalan 

sesuai apa yang di harapkan, maka terjadilah kecocokan di dalam  Pengembangan  

suatu proses pembangunan  wisata di Swarga Bara Kabo Jaya dalam penanganan 

Wisata Agro. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengembangan Wisata 

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha terkoordinasi 

untuk menarik wisatawan dan menyediakan semua sarana dan prasarana, baik 

berupa barang atau jasa dan fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan 

wisatawan (Musanet, 1995:1). 

Menurut (Suyitno, 2001): a) Kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang relative baru. Dengan demikian pemerintah dan pihak swasta 

memiliki informasi dan pengalaman yang terbatas tentang bagaimana 

mengembangkan sektor ini dengan baik.Perencanaan pariwisata dapat menjadi 

arahan dan pedoman dalam mengembangkannya. b) Kegiatan Pariwisata 

merupakan kegiatan yang sangat kompleks, multisektoral,  dan melibatkan 

berbagai bidang seperti pertanian,  perikanan, manufakturing, kebudayaan, 

pertamanan, berbagai fasilitas pelayanan dan jasa, transportasi, dan insfrastruktur 

lainnya. perencanaan dan koordinasi untuk memadukan unsur-unsur tersebut 

menjadi mutloak. c) pariwisata dapat mendatangkan keuntungan ekonomis baik 
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secara langsung maupuntidak langsung. Dengan perencanaan yang baik, 

keuntungan ini dapat dioptimalkan. 

Adapun Oka A. Yeti (1990:285) menyatakan bahwa ada tiga factor yang 

dapat menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai suatu industry. 

Ketiga Faktor tersebut diantaranya : tersedianya Objek Atraksi Wisata, adanya 

fasilitas aksebilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. 

Menurut Gamal Suwantoro (1997: 57) pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata 1) Promosi Promosi pada hakekatnya 

merupakan pelaksanaan upaya Pemasaran.Promosi pariwisata harus dilaksanakan 

secara selaras dan terpadu, baik di dalam negri maupun di luar negeri. 2) 

Aksesbilitasi Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung 

pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral  

b. Kawasan Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk : 

1) Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata. 

2) Memperbesar dampak positif pembangunan. 3) Mempermudah pengendalian 

terhadap dampak lingkungan. 

 

Wisata Agro 

Wisata Agro atau  Agro wisata merupakan rangkaian kegiatan wisata 

yangmemanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa 

pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman 

aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. 

Kegiatan agro wisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, 

pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi 

tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.Disamping 

itu yang termasuk dalam agro wisata adalah perhutanan dan sumber daya 

pertanian.  

Agro wisata disini memiliki beberapa tujuan dan  manfaat nya yaitu :1. 

TujuanPola pembinaan agro wisata bertujuan untuk lebih memahami pentingnya 

pembinaan agro wisata sebagai salah satu alternatif dan cara membina masyarakat 

dalam mewujudkan sinergitas pariwisata dengan pertanian yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan sosial, ekonomi dan organisasi masyarakat. 2. 

Manfaat. 1.Terwujudnya perkembangan agro wisata yang didukung masyarakat 

2.Terwujudnya pengetahuan,wawasan,sikap dan keterampilan masyarakat 

pedesaan dalam pengelolaan agro wisata 3.Terciptanya diversifikasi produk yang 

mampu menjadi produk wisata unggulkan dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat 4. Tersusunnya tata cara pengelolaan agro wisata yang didasarkan 

kepada manajemen pengelolaan yang tepat 5. Tersebarnya lokasi agro wisata di 

setiap desa / kecamatan sebagai salah satu upaya mengembangkan lama tinggal 

wisatawan, kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan. 

Berbagai kegiatan rekreasi yang dilakukan orang-orang telah mendorong 

berbagai sarana rekreasi baik yang bersifat alam, buatan manusia. Salah satu 

obyek dan daya tarik wisata yang memiliki keterpaduan antara alam dan buatan 
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manusia adalah untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dengan 

lingkungannya.wisata akan senantiasa berorientasi kepada pelayanan terbaik bagi 

pengunjung, di samping itu sebagai perpaduan kegiatan rekreasi dengan 

pemanfaatan hasil pertanian, maka dapat dikembangkan nilai ekonomis agro 

wisata dengan cara menjual hasil pertanian hortikultura kepada pengunjung 

dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mempersilahkan pengunjung untuk 

memetik buah atau jenis lainnya sendiri, yang kemudian hasil petikannya 

ditimbang dan pengunjung dapat membelinya, cara memetik buah atau jenis 

lainnya memiliki nilai rekreatif yang tinggi dan sekaligus memiliki nilai 

pendidikan bagi para pengunjung. 

Pengembangan agro wisata, tidak saja bertujuan untuk mengembangkan 

nilai rekreatif, akan tetapi lebih jauh mendorong seseorang atau kelompok 

menambah ilmu pengetahuan yang bernilai ilmiah kekayaan flora dan fauna 

dengan berbagai jenisnya, mengundang rasa ingin tahu para pelajar. Keilmuan 

dalam menambah ilmu pengetahuan agro wisata dengan berbagai bentuknya dapat 

dijadikan sumber informasi kekayaan alam dan ekosistem di 

dalamnya.Peningkatan sarana agro wisata tidak hanya yang bersifat memenuhi 

kebutuhan pengunjung akan tetapi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Pengelola agro wisata, perlu menyediakan fasilitas penelitian 

baik yang berbentuk kebun-kebun percobaan, yang bersifat laboratorium alam, 

maupun laboratorium yang bersifat tempat penelitian khusus dari berbagai jenis 

hortikultura danjenis lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan dan lain-

lain. 

 

Konsep Pengembangan Agro Wisata 

Menurut H. Kodhyat (2007:1) menyatakan Bahwa Pengembangan 

Pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi  untuk 

menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana , barang dan jasa, 

fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.       

Pada hakikatnya kehidupan masyarakat pedesaan masih memiliki sifat 

gotong royong yang mendalam, yang membuktikan bahwa kehidupan selalu 

dibarengi dengan berbagai upaya yang dapat menghasilkan upaya yang dapat 

menghasilkan bekal, bagi kelangsungan hidup.  

Pertanian adalah salah satu usaha yang sejak lama dan turun temurun, 

menjadi bagian mata pencaharian masyarakat di pedesaan, usaha pertanian telah 

membentuk pola hidup masyarakat tidak hanya sekedar mengolah ladang, kebun, 

persawahan, dan hutan, tetapi apa yang mereka kerjakan dengan tanpa disadari 

telah membentuk satu daya tarik bagi orang lain yang melihatnya. 

 

Metode Penelitian 

 Menurut penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

Deskriptif Kualitatif Karena  Dalam Penelitian Kualitatif pengumpulan data 

deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode 
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utamanya, serta dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri adalah merupakan alat 

utama ( key instrument ).  

 Accidental Sampling adalah pemilihan secara kebetulan atau aksidental 

dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai 

menurut keinginan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian, dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam,observasi dan 

dokumentasi, Jumlah Key Informan dan Informannya Menurut Pedoman 

Wawancara yaitu Berjumlah 10 Orang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengembangan wisata 

Sarana yang ada di wisata Agro dusun kabo jaya 

Dengan adanya sarana dan Prasarana yang terdapat di Tempat Wisata 

Agro Dusun kabo jaya, sehingga tidak menghambat meterlambatan yang sangat 

merugikan, tidak menutup kemungkinan para wisatawan dengan cepat dapat 

menerima segala bentuk hal–hal yang harus dipenuhi, namun dengan adanya 

sarana dan prasarana yang tepat, menambah kepuasan tersendiri didalam 

Berwisata, dengan Adanya Penjelasan di atas, dijelaskan pula beberapa sarana dan 

prasarana untuk pariwisata dan pos penunjang pariwisata Agro jaya yaitu 

Bumdesa Swarga Bara. 

 

Objek dan Daya Tarik yang Ada di Wisata Agro Dusun Kabo Jaya 

Desa Swarga Bara, Khususnya Wisata Agro Dusun Kabo Jaya Memiliki 

Pengembangan Wisata yang Sangat Signifikan, Pada Tahap Pengembangan, Desa 

Wisata Agro Dusun Kabo Jaya Selalu Melakukan Tindakan Dan Kegiatan yang 

Berhubungan Langsung Dengan Kepengurusan Wisata yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, Maka Dari Itu, Pengembangan yang dilakukan Para 

Pengelola Wisata Agro Khususnya Pada Unit Ecowisata adalah Baik dan Terarah 

Melalui Struktur Kepengurusan yang Baik dan Tata Cara Pengelolaan Wisata 

Terbaik. 

 

Fasilitas Penunjang 

 Fasilitas utama dalam mengelola wisata agro dusun kabo jaya yaitu : 

Seluruh fasilitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung di berikan 

kepada pengelola wisata agro jaya demi kelangsungan seluruh kegiatan yang bisa 

menunjang kemajuan wisata agro dusun kabo jaya, selain itu wisata agro juga 

selalu mengedepamkan wisata yang selalu memiliki nilai nilai perkembangan bagi 

tiap-tiap wisatawan yang berkunjung, dengan adanya kerjasama dan pengelolaan 

yang terarah dan terstruktur, pengelolaan wisata agro dusun kabo jaya selalu 

memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri dan memiliki hal-hal yang sangat patut 

untuk di kembangkan lebih baik lagi. 
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Sarana lingkungan yang terdapat di tempat yang sebagai focus penelitian 

 Dalam hal sarana yang ada di wisata agro dusun kabo jaya memiliki 

wilayah dan tempat juga perlengkapan yang sangat signifikan dimana seluruh 

aspek wisata selalu memiliki pengecekan dan pembaharuan baik pada sector 

wisata yang ada doi desa swarga bara khususnya wisata agro dusun kabo jaya. 

 

Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Agro Desa Kabo Jaya 

 Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Agro Dusun Kabo Jaya di 

Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 

Factor utama yang menjadi factor penghambat pengembangan wisata kabupaten 

kutai timur yaitu pada tahap sebelum terselenggaranya BUMDES yang bisa 

sangat membantu lancarnya pengelolaan wisata agro dusun kabo jaya 

 

Kesimpulan dan Saran  

 Dari penelitian yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari Studi 

Tentang Pengembangan Wisata Agro Dusun Kabo Jaya Desa Swarga Bara Desa 

Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Pemuda Olahraga Dan 

Pariwisata di Kabupaten  Kutai Timur adalah: Sarana yang ada di Wisata agro 

dusun Kabo Jaya. 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang terdapat di Tempat Wisata Agro 

Dusun Kabo jaya, sehingga tidak menghambat keterlambatan yang sangat 

Merugikan, tidak menutup kemungkinan para wisatawan dengan cepat dapat 

menerima segala bentuk hal-hal yang harus dipenuhi, namun dengan adanya 

sarana dan prasarana yang tepat, menambah kepuasan tersendiri didalam 

Berwisata, dengan adanya penjelasan di atas, dijelaskan pula beberapa sarana dan 

prasarana untuk Pariwisata dan Pos penunjang Pariwisata Agro jaya yaitu 

Bumdesa Swarga Bara. Objek dan daya tarik yang ada di Wisata Agro Dusun 

Kabo Jaya. 

Desa Swarga Bara, Khususnya Wisata Agro Dusun Kabo Jaya memiliki 

Pengembangan Wisata yang sangat signifikan, pada tahap pengembangan, Desa 

Wisata Agro Dusun Kabo Jaya selalu melakukan tindakan dan kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan Kepengurusan Wisata yaitu Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata, maka dari itu, Pengembangan yang dilakukan para 

pengelola wisata agro khususnya pada Unit Ecowisata adalah baik dan terarah 

melalui struktur kepengurusan yang baik dan tata cara pengelolaan Wisata 

terbaik.  

Fasilitas Penunjang Fasilitas utama dalam mengelola wisata agro dusun 

kabo jaya yaitu Seluruh fasilitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

di berikan kepada pengelola wisata agro jaya demi kelangsungan seluruh kegiatan 

yang bisa menunjang kemajuan wisata agro dusun kabo jaya, selain itu wisata 

agro juga selalu mengedepamkan wisata yang selalu memiliki nilai nilai 

perkembangan bagi tiap-tiap wisatawan yang berkunjung, dengan adanya 

kerjasama dan pengelolaan yang terarah dan terstruktur, pengelolaan wisata agro 

dusun kabo jaya selalu memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri dan memiliki hal-
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hal yang sangat patut untuk di kembangkan lebih baik lagi.Sarana lingkungan 

yang terdapat di tempat yang sebagai focus penelitian.  

Dalam hal sarana yang ada di wisata agro dusun kabo jaya memiliki 

wilayah dan tempat juga perlengkapan yang sangat signifikan dimana seluruh 

aspek wisata selalu memiliki pengecekan dan pembaharuan baik pada sector 

wisata yang ada di desa swarga bara khususnya wisata agro dusun kabo jaya. 

Faktor Penghambat Pengembangan Wisata Agro Desa Kabo Jaya. Faktor 

Penghambat Pengembangan Wisata Agro Dusun Kabo Jaya di Desa Swarga Bara 

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 

Objek dan Daya Tarik di Wisata Agro Dusun Kabo jaya Harus Lebih 

ditingkatkan lagi dan bisa mendongkrak keberadaan Wisata Desa yang Ada di 

Swarga Bara terkusus bagi Dinas Pemuda, Olahraga 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. 
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