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Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Destinasi Wisata Pasca Tambang
Studi di Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif
yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Inovasi Pemerintah
Desa dalam Pembangunan Destinasi Wisata Pasca Tambang Studi di Desa
Embalut Kabupaten Kartanegara Analisis data model interaktif dari B. Milles
dan A. Huberman, yang diawali dengan redukasi data, penyajian data,
kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Pemerintah Desa Embalut telah melaksanakan upaya dengan
melakukan rancangan yang telah diatur sehingga pembangunan destinasi
wisata pasca tambang didesa embalut memerlukan waktu yang cukup lama
karena perlu melihat wilayah-wilayah bekas tambang yang bisa dimanfaatkan
menjadi sektor wisata dan menjadikan ekonomi yang berkelanjutan bagi
masyarakat sekitar.
Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Desa,Pembangunan Destinasi Wisata Pasca
tambang.

Pendahuluan
Terkait dengan percepatan pembangunan bahwa faktor-faktor yang dapat

mempercepat pembangunan di sebuah desa yaitu :Inovasi,Jiwa Wirausaha, dan
Teknologi Baru. Inovasi tidak serta merta berbicara tentang produk baru, tetapi
bisa juga dengan melakukan hal lama dengan cara-cara yang baru.aktif, sehingga
penyerapan tenaga kerja serta kapasitas daya cipta di negara kita mulai
merangkak naik dan memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan

1 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: cinthania1299@gmail.com
2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 2, 2020: 818-830

2

ekonomi di Indonesia. Kegiatan pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat maka partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Untuk berhasilnya program pembangunan desa tersebut, masyarakat
dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga
ada keterlibatan emosional pada program tersebut, hal ini diharapkan dapat
memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan
yang mencakup seluruh masyarakat.

Keberhasilan Pembangunan disetiap desa sangat berkaitan dengan inovasi
desa yang merujuk kepada destinasi wisata. Pada dasarnya destinasi wisata ini
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat akan
solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan
pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, Sektor destinasi
wisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu
sumber pendapatan desa Usaha memperbesar pendapatan asli desa tersebut
dilakukan untuk programpengembangan, pendayagunaan sumber daya dan
potensi wisata yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan
ekonomi.

Program Pengembangan Destinasi Wisata merupakan salah satu upaya
pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan
pembangunan desa secara berkualitas. Program Inovasi Destinasi Wisata
bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai
kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih inovatif.

Destinasi wisata merupakan salah satu Inovasi pembangunan
berkelanjutan yang dibutuhkan oleh desa embalut untuk memanfaatkan lahan
bekas tambang dengan menjadikan bekas tambang menjadi sebuah destinasi
wisata sehingga dapat membuat perekonomian suatu desa menjadi meningkat..
meningkatnya perekonomian suatu desa mencerminkan pemerintahan yang bisa
mensejahterakan masyarakat. Pengembangan destinasi wisata adalah salah satu
produk alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan
yang berkelanjutan sehingga bisa memberikan inovasi berupa ide-ide dan gagasan
baru.

Kerangka Dasar Teori
Inovasi

Inovasi yaitu suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun
perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan
praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk
atau pun proses produksinya.Inovasi juga merupakan suatu ide, gagasan, praktek
atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh
seseorang atau kelompok untuk diadopsi.
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Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas
sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-
cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang
baru. Inovasi juga sering dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang
dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.Sementara
menurut Rogers dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah
sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit
adopsi lainnya.

Pemerintah Desa
Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu
proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangakutan dipadukan
dengan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah
desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi
asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam
proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Destinasi Wisata Pasca Tambang
Destinasi wisata adalah suatu tempat atau wilayah yang tidak selalu

identik dengan wilayah administratif, tatapi lebih mengarah pada konstruk mental,
besifat dinamik, sesuai dengan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan
yang membentuk tempat tersebut dan terbentuk karena karakteristik spesial,
temporal, dan sosio kultural, serta memiliki nama dan makna, sehingga memiliki
citra tertentu. Didalamnya, tercantum komponen-komponen produk wisata, antara
lain daya tarik, pelayanan, dan sumber daya wisata lainnya. Unsur terpenting
dalam destinasi adalah masyarakat suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh
seorang pengunjung yang mana ia dapat tinggal dan berdomisili selama periode
waktu tertentu. (Hadinoto:1996)

Lahan bekas tambang merupakan lahan sisa hasil proses
pertambangan. Pada lahan pasca tambang tidak ditemukan topsoil dan
biasanya ditemukan lubang-lubang bekas penambangan dengan lapisan tanah
yang mempunyai komposisi dan warna berbeda. Ini Merupakan suatu Inovasi
pembaruan terhadap berbagai sumber daya yang dilakukan Pemerintah Desa
dalam upaya memanfaatkan bekas tambang menjadi suatu destinasi wisata
yang mana di harap destinasi wisata tersebut dapat meningkatkan sektor
wisata.
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Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui

bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang
oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah
sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya
penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,
mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara
induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan
makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka
yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus
menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap
makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu suatu metode
penelitian deskriptif, yang mengarahkan penelitian kepada tujuan untuk
memaparkan dan menggambarkan tentang Inovasi Pemerintah Desa dalam
Pembangunan Destinasi Wisata Pasca Tambang Studi Di Desa Embalut
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis adalah salah

satu Pemerintah Desa yang berada di Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara
Adapun waktu yang penulis tentukan dalam pelaksanaan proses penelitian ini
adalah pada bulan Juni 2020 dan selesai pada bulan Agustus 2020.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dimana data

dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Sumber data
merupakan teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber disertai dengan
penjelasan tentang proses pengambilannya. Sumber data biasanya berupa orang,
tempat atau simbol, yang memberikan jawaban baik dalam bentuk tulisan, lisan,
tampilan, maupun tanda.

Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek peneltian
disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang
diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan
informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik Purposive Sampling.
Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber
informasi secara purvosive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih
dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan
pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis
menetapkan 4 (empat) orang sebagai Informan yang antara lain adalah :
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1. Kepala Desa Embalut.
2. Sekretaris Desa Embalut
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Masyarakat Desa Embalut

Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaann pengumpulan data-data yang diperlukan, maka penulis

menentukan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian
penulis, antara lain :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data-data dari literatur
buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penulisan.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung kelaparan dan
mengumpulkan data secara langsung kelapangan dengan mempergunakan teknik
pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen.
3. Pengamatan (Observasi)

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2013:145) mengemukakan berdasarkan
pandangannya bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
4. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono 2013:231) memaparkan bahwasannya wawancara
adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat di kontribusikan makna dalam topik tertentu.
5. Dokumen

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.
Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, patung, film,
dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari

Milles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaaan yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data,
Penyajian data, Penarikkan Kesimpulan/Verifikatif.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

Inovasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Destinasi Wisata Pasca
Tambang Studi di Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam Inovasi Pembangunan Destinasi Wisata Pemerintah Desa
memiliki suatu perencanaan dan rancangan pembangunan dalam pembangunan
Masa Sekarang dan Pembangunan Berkelanjutan maka pembangunan pada saat
ini adalah pembangunan yang dilakukan berbentuk pembangunan perbaikan dan
pembangunan pengadaaan, pembangunan fisik tersebut merupakan pembangunan
seperti contohnya yaitu perbaikan lingkungan dan pemukiman area bekas
tambang yang sudah tidak dipakai lagi maka hal tersebut dalam inovasi yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan tersebut telah dirancang
khusus dan direncanakan maka hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bentuk
dalam tahapan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa seperti waktu,
dampak, pola keputusan, pemusatan upaya, dan daya meresap. Maka hasil dari
pembangunan Destinasi wisata dapat dipaparkan dengan cara sebagai berikut :

1. Waktu
Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Yahya selaku Kelapa Desa

Embalut yaitu :
“Pembangunan destinasi wisata pasca tambang ini sudah terlaksana

sejak tahun 2010 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 sesuai dengan
masa kontrak dari PT.Kitadin yang akan berakhir pada tahun 2021 ini
merupakan persiapan dari pemerintah desa dalam hal ini juga pihak kami
melakukan uji pada lokasi yang ingin di bangun sebuah destinasi wisata”
(Wawancara, 05 Agustus 2020)

Kemudian yang di Katakan Oleh Rezky Syamsir selaku Masyarakat
Desa Embalut yaitu :

“Pembangunan yang dilakukan sesuai target waktu yang diinginkan
dan ini merupakan upaya dari pemerintah desa dalam mengelola bekas
tambang,jangka waktu dalam pembangunan tersebut sudah dipertimbangkan
dengan baik walaupun ada beberapa yang masih dalam tahapan proses
pembangunan kami mengahrapkan itu dapat terselesaikan dengan masa
kontrak dari perusahaan yang akan habis sebentar lagi” (Wawancara, 05
Agustus 2020)

Menurut pengamatan penulis hasil dari survey lapangan penulis
melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan Masyarakat dapat penulis
simpulkan bahwa terjadinya pembangunan destinasi wisata yang telah
direncanakan dan dirancang dalam inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk
membangun masyarakat yang lebih baik dan Sejahtera maka Pemerintah Desa
melakukan hal-hal yang telah direncanakan dan dirancang dalam bentuk
Inovasi yang telah diatur dan memerlukan waktu yang cukup lama.
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2. Dampak
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Riduar selaku Sekretaris Desa

Embalut:
”Pembangunan Destinasi Wisata yang telah dibangun selama ini baik

yang sudah terlaksana maupun yang masih dalam proses pelaksanaan merupakan
wujud kepedulian untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat Desa setelah
nantinya tidak ada tambang didesa ini maka dengan adanya inovasi pembangunan
destinasi wisata ini diharap dapat lebih maju sehingga berdampak positif bagi
masyarakat Desa sehingga perencanaan pembangunan destinasi wisata ini bisa
cepat terselesaikan sebagai lahan pencariaan berkelanjutan.” (Wawancara, 06
Agustus 2020)

Kemudian yang di Katakan Oleh Bapak Yahya selaku Kepala Desa
Embalut yaitu :

“Dampak yang kami berikan kepada masyarakat desa adalah
pembangunan berkelanjutan dibidang wisata yang memuaskan masyarakat agar
masyarakat menikmati hasil yang telah kami bangun nantinya dampak yang
sangat terlihat dimasyarakat yaitu taman teknologi pertanian dan taman buah yang
hasilnya diperjual-belikan” (Wawancara, 06 Agustus 2020)

Dari pengamatan penulis hasil dari wawancara kepada Sekretaris Desa
dan Kepala Desa yaitu berdampak positif untuk permasalahan pembangunan yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, Sehingga Pemerintah Desa juga didukung
dalam setiap melakukan pembangunan-pembangunan destinasi dan melakukan
inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Desa maka Pemerintah Desa terus bekerja
keras untuk bersama membangun Desa sehingga masyarakat menikmati hasil
pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. Pola Keputusan
Seperti yang dikatakan oleh bapak Yahya selaku Kepala Desa Embalut

adalah:
”Jika saya ingin mengambil suatu keputusan saya selalu terbuka

dengan pemerintah desa dan masyarakat dan didiskusikan bersama agar dapat
mencapai satu tujuan yang sama sehingga tidak terjadi kesalah pahaman
dalam hal ini kami sebagai pemerintah desa selalu berkordinasi juga dengan
masyarakat dengan keputusan yang ingin kami ambil biasanya kami selalu
bermusyawarah di kantor untuk mengetahui usul dan saran dari masyarakat
dan kami juga melibatkan PT.Kitadin dalam pengambilan keputusan reklamasi
tersebut dan sudah ada kerjasama untuk melakukan reklamasi di bekas
tambang galian tersebut”(Wawancara, 05 Agustus 2020)

Kemudian yang di Katakan Oleh Rizky sebagai Masyarakat Desa
Embalut yaitu :

”Pola keputusan yang diambil oleh kepala desa sangat baik dan bijak
dengan melibatkan masyarakat di dalamnya maka dari itu masyakat desa dapat
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diatur dengan baik olehnya, beliau juga adalah sosok pemimpin yang mengambil
keputusan dengan cara berhati-hati dan juga sering berkoordinasi kepada
pemerintah desa yang lainnya dan juga berkordinasi dengan masyarakat sehingga
apa yang diharapkan dalam pembangunan destinasi wisata dapat cepat
terselesaikan tepat waktu,mengapa selalu melibatkan masyarakat karna yang akan
mengelolanya nanti juga mereka jadi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk
mengembangkan destinasi wisata tersebut nantinya tetapi dalam pengambilan
keputusan biasanya kami terlebih dahulu berkoordinasi antar internal dahulu baru
ke masyarakat”(Wawancara 06 Agustus 2020)

Dari pengamatan penulis dari hasil wawancara kepada Kepala Desa dan
Masyarakat yaitu yang dilakukan dalam pola keputusan yang diambil tersebut
mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadikan suatu Desa yang baik
dengan cara mengambil keputusan yang baik dengan cara berkoordinasi
kepada pemerintah Desa dan melibatkan Masyarakat di dalamnya agar
keputusan yang diambil dapat diterima dengan baik.

4. Pemusatan Upaya
Seperti yang dikatakan oleh bapak Yahya selaku Kepala Desa Embalut

adalah:
“Saya mengambil pemutusan upaya untuk meningkatkan tingkat

efektifitas Desa sehingga saya selalu mengusahakan lebih baik untuk Desa dan
saya berharap agar Desa lebih maju dan berkembang hal ini karna yang saya tau
bahwa kebanyakan dari pemerintah desa tidak memperhatiakan dengan masalah
yang dihadapi apalagi bekas tambang yang hanya di biarkan dan menjadikan hal
tersebut menjadi buruk bagi masyarakat sekitar dalam mengambilan upaya kami
terlebih dahulu menata yang mana lahan untuk pembangunan infrastruktur dan
yang mana lahan untuk destinasi wisata”(Wawancara,05 Agustus 2020)

Kemudian yang di Katakan Oleh Maimunah sebagai Masyarakat Desa
Embalut yaitu :

“Pemerintah Desa saat ini fokus untuk membangun desa lebih maju dan
eksistensi yang ia harapkan maka dari itu pemerintah desa sangat memikirkan
sekali untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang ia lakukan secara
berkelanjutan baik dalam infrastruktur maupun dalam pembangunan destinsi
wisata pasca tambang yang diharap dapat memberikan hal positif bagi masyrakat
desa embalut maupun masyarakat desa lain yang terkena dampak,upaya ini
merupakan wujud dari pemerintah desa yang ingin bekas tambang tidak hanya
dibiarkan begitu saja”(Wawancara,05 Agustus 2020)

Menurut pengamatan penulis dari hasil survey lapangan dapat
disimpulkan bahwa dalam pemusatan upaya untuk mengambil keputusan yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pola keputusan yang diatur atau
direncanakan maka Kepala Desa mengambil suatu kebijakan untu pola keputusan
melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan dengan cepat,melakukan
pembenahan-pembenahan lahan yang ingin di jadiakan destinasi wisata,melihat
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pembangunan apa yang bisa berkemb.ang dan menguntungkan baik bagi
pemerintah desa maupun masyarakat desa.

5. Daya Meresap
Seperti yang dikatakan oleh bapak Sopiansyah selaku Ketua BPD Desa

Embalut yaitu:
”Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan

sangat tertata rapi dari perencanaan, pengarahan, pengembangan, dan pengawasan
kegiatan-kegiatan dalam tahapan pembangunan yang telah dilakukan oleh
pemerintah desa sehingga apa yang telah dilakukan oleh kepala desa tersebut
masyarakat menikmati hasil yang telah dibangun dan pemerintah desa selalu
berkordinasi dengan pihak lain agar bisa mewujudkan apa yang diharapkan”
(Wawancara 07 Agustus 2020)

Kemudian yang di Katakan Oleh Komatsu sebagai Masyarakat Desa
Embalut yaitu :

“Hal ini dapat dilihat dari Partisipasi Masyarakat yang mendukung penuh
kegiatan yang ada”

Menurut pengamatan penulis dari hasil survey lapangan dapat
disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat Desa dalam daya meresap yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah perencanaan awal pembangunan,
pengarahan, pengembangan, dan pengawasan dalam kegiatan-kegiatan yang
dilakukan untuk suatu pencapaian tujuan yang telah dirancang khusus untuk
membangun masyarakat..

A.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Inovasi Pemerintah Desa dalam
Pembangunan Destinasi Wisata Pasca Tambang Studi di Desa Embalut
Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat disimpulkan yang telah dilakukan hasil
dari survey lapangan oleh penulis maka terdapat bahwa ada hal yang dapat dilihat
dari beberapa fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut :
1. Waktu

Dalam pembangunan destinasi wisata pasca tambang yang dilakukan
Pemerintah Desa dengan rancangan yang telah diatur maka pembangunan
destinasi wisata pasca tambang didesa embalut memerlukan waktu yang cukup
lama karena perlu melihat wilayah-wilayah bekas tambang yang bisa
dimanfaatkan menjadi sektor wisata kurun waktu dalam pengambangunan
tersebut di perkirakan sekitar 12 tahun untuk keseluruhan pembangunan dan tiap-
tiap pembangunan destinasi wisata yang ada pembangunannya memakan waktu
sekitar 1 sampai 4 tahun tergantung dari pembangunan apa yang di bangun dari
pembangunan destinasi wisata pasca tambang tersebut yang sudah ada yaitu
Taman Teknologi Pertanian,Taman Buah dan Bukit Hijau Sedangkan yang masih
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dalam proses pelaksanakan akan selesai 2 sampai 3 tahun lagi tepatnya pada
tahun 2022 pembangunan destinasi wisata dapat selesai keseluruhan.
2. Dampak

Dampak yang ditimbulkan dari sektor wisata sangat dirasakan oleh
masyarakat hal ini tentunya tidak hanya menjadi dampak yang hanya bisa
sementara namun dampak tersebut dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan
beberapa dampak wisata yang ada di desa tersebut yaitu bertambahnya
penghasilan dari adanya sektor wisata dengan mengelola Taman Teknologi
Pertanian dan Taman Buah yang hasilnya di perjual belikan kembali kepada
konsumen ini merupakan dampak eknomi yang sangat berkembang, Dampak
pembangunan wisata ini menghasilkan dampak yang postif untuk masyarakat
Desa dan area wisata ini bisa dijadikan sebagai lahan pencarian tetap oleh
Masyarakat Desa yang terkena dampak karna tidak adanya tambang batu bara
lagi,dan bisa menjadikan desa embalut menjadi lebih berkembang lagi
3. Pola Keputusan

Dalam pola keputusan Pemerintah Desa maupun Kepala Desa sangat
mengedepankan pola koordinasi baik kepada Masyarakat, kepada Perusahaan dan
pihak terkait lainnya oleh sebab itu maka segala kebijakan-kebijakan terkait
dengan pembangunan destinasi wisata pasca tambang sangat tidak dirugikan
karena dari pola keputusannya memang melibatkan seluruh masyarakat
didalamnya.
4. Pemutusan Upaya

Dalam pemusatan upaya ini yang dipusatkan adalah sektor wisata yang
mana sektor wisata ini mampu menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan
memaksimalkan pemanfaatan wilayah resapan atau wilayah bekas tambang
dengan bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan reklamasi
kembali lubang-lubang tambang menajadi sektor wisata ini merupakan upaya
dalam peningkatan pembangunan sehingga desa tersebut bisa menjadi desa wisata
yang berkembang dan mampu menjadikan lumbang tambang tersebut menjadi
beberapa wisata yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat.
5. Daya Meresap

Pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa
selalu berdiskusi untuk bersama-sama meningkatkan Pembangunan Destinasi
Wisata Pasca Tambang di Desa Embalut sehingga antara Pemerintah Desa,BPD
Dan Masyarakat memiliki satu tujuan bersama dalam membangun desa dan
masyarakat juga ikut serta berperan bekerjasama bersama pemerintah Desa untuk
pembangunan destinasi wisata pasca tambang dan hal yang direncanakan oleh
Pemerintah Desa adalah untuk pengembangan pembangunan Desa agar Desa
terus maju dan berkembang sehingga pemikiran-pemikiran yang telah dirancang
dalam suatu Inovasi Pemerintah Desa untuk pembangunan destinasi wisata
tersebut maka hasil tersebut dalam pembangunan Pemerintah Desa langsung turun
tangan dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pembangunan destinasi wisata pasca
tambang baik yang sudah terlaksana maupun yang masih dalam proses



Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Destinasi Wisata... (Mirany)

11

pembangunan yang mana bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat

Melihat dari beberapa hal yang telah di sampaikan di atas maka ada
beberapa tahapan yang ada masih dalam proses pemaksimalan sedangkan yang
lainnya sudah berjalan dengan baik,tahapan yang berjalan dengan baik yaitu Pola
Keputusan,Pemusatan Upaya,dan Daya Meresap dan yang belum yaitu terkait
dengan Waktu dan Dampak, jadi dari tahapan-tahapan tersebut dapat kita lihat
bahwa Inovasi Pembangunan Destinasi Wisata di Desa Embalut masih terdapat
faktor-faktor penghambat. Jadi inovasi-inovasi yang di lakukan di Desa Embalut
memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar terkait wilayah-wilayah
tempat lainnya, inilah yang kemudian hasilnya masih ada beberapa tahapan yang
perlu ditingkatkan namun di tahapan lainnya memiliki perbedaan seperti dalam
Pola Keputusan,Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat di dalamnya,ini hal
yang baru untuk dijadikan contoh bahwasanya dalam pengambilan keputusan
tidak hanya untuk elemen pemerintah desa saja namun bisa melibatkan
masyarakat agar tujuan yang ingin di tuju bisa terlaksana dengan yang di
harapkan.

B. Saran
Dari kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa Saran

kepada seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan Pembangunan Destinasi
Wisata Pasca Tambang Selama penulisan melakukan penelitian ada beberapa hal
yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang terkait agar terciptanya sebuah
peningkatakan pengembangan dalam pembangunan yang dilakukan Pemerintah
Desa :.
1.Pemerintah Desa lebih meningkatkan pembangunan-pembangunan Desa agar
lebih maju dan berkembang sehingga Desa Embalut menjadi Desa yang dapat
dicontoh oleh Desa lainnya di Kecamatan Tenggarong Sebrang maupun di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Desa Harus membuat berbagai media salah satunya pembuatan
website pariwisata desa embalut yang di lengkapi dengan informasi-informasi
pendukung.
3. Pemerintah Desa harus meningkatkan tentang kepariwisataan berwawasan
lingkungan dengan memberikan penyuluhan melalui seminar dan diskusi agar
menjadi wisata yang berkembang.
4. Perlu di kembangkan berbagai usaha wisata Seperti Hotel,Restoran dan
Transportasi Wisata di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten
Kutai Kartanegara.



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 2, 2020: 818-830

12

Daftar Pustaka
Amin Suprihatini, 2009, “Pemerintahan Desa”,Cempaka Putih,Jakarta.

Handinoto, Kusudianto. 1996. Pengembanngan Destinasi Wisata.

Jakarta: Universitas Indonesia.

Margono, S. 2008. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Karya

Moleong, Lexy J. 2005 Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung : PT

Remaja Rosdakarya

Dokumen-dokumen:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa


