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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Kontribusi Destinasi Wisata 

Hemaq Beniung Dalam Meningkatkan Pendapatan Kampung Dikampung Juaq 

Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Metode Penelitian ini 

menggunakan jenis Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan 

penelitian kepustakaan. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik 

analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data dan, penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

tidak semua karakteristik maupun potensi yang ada di Obyek Wisata Air Hemaq 

Beniung sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menambah 

pendapatan asli kampung sebagai pengembangan desa mandiri. Namun juga ada 

faktor yang penghambat yang perlu diperbaiki atau bahkan dikembangkan sesuai 

dengan harapan msayarakat Hemaq Beniung . Pengembangan objek wisata yang 

perlukan dilakukan Obyek Wisata Air Hemaq Beniung meliputi aspek –aspek 

daya tarik, fasilitas pendukung, aksibilitas, dan amenitas. 

 

Kata Kunci : Kontribusi, Wisata Air, Meningkatkan Pendapatan Kampung. 

 

Pendahuluan 

 Pariwisata merupakan sebuah industri yang dapat memberikan 

dampak pada perekonomian di negara Indonesia. Kondisi ini didukung dengan 

letak geografis Indonesia yang membuat Indonesia terdapat banyak kekayaan 

alam didalamnya yang berpotensi untuk menjadi objek pariwisata. 

Pembangunan dan pengembangan terus dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengangkat nilai pariwisata di Indonesia dan untuk meningkatkan devisa 
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negara. Menurut portal Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata di Indonesia 

merupakan penyumbang devisa yang tinggi hingga selalu berada pada tingkat 

5 besar. Menurut Indonesia Sustainable Tourism Award (2017), pariwisata 

berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, 

sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan 

pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat 

diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata. 

Sehingga pariwisata berkelanjutan perlu ditunjang dengan beberapa sektor 

yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan objek yang dijual untuk 

membuat pariwisata tetap berkembang dan memberikan dampak yang baik 

bagi masyarakat sekitar hingga wisatawan. Masyarakat sekitar hingga 

pemangku jabatan tentunya harus memiliki peran dalam pelaksanaan 

pariwisata agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar serta berdampak baik bagi lingkungan 

pariwisata. 
Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di 

Provinsi Kalimantan Timur. Kekayaan alam di Kutai Barat berdampak pada 

banyaknya jumlah pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Contohnya, Destinasi 

Wisata Jantur Inar, Kersik Luay (Taman Anggrek), Gunung S, Lakan Bilem, dan 

masih banyak lagi. Kabupaten Kutai Barat menjadi salah salah satu daerah yang 

mengangkat kekayaan alam untuk bisnis pariwisata. lokasi wisata yang di 

Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok adalah Destinasi Wisata Hemaq 

Beniung. Bupati Kutai Barat meresmikan Destinasi Wisata Hemaq Beniung 

dengan ditandai penandatanganan papan nama tempat wisata, pemukulan gong, 

dan pengguntingan pita secara simbolis di tempat Destinasi Wisata Hemaq 

Beniung. Berkembangnya kegiatan pariwisata di Kutai Barat dapat memberikan 

dampak atau pengaruh yang luas baik itu dampak positif maupun negatif terhadap 

kondisi lingkungan fisik, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar 

kawasan wisata tersebut, khususnya penduduk Kutai Barat. Keberadaan Destinasi 

wisata Hemaq Beniung pada umumnya membawa dampak positif terhadap 

kehidupan masyarakat desa, antara lain adanya perbaikan fasilitas sarana dan 

prasarana. 

Destinasi Wisata Hemaq Beniung merupakan danau buatan yang dulunya 

merupakan lokasi bencana kini berubah menjadi  tempat wisata dikembangkan 

melalui Anggaran Dana Kampung tahun 2019 yang  memiliki potensi  cukup 

menjanjikan apalagi jika di kembangkan secara serius. 

Potensi wisata air ini cukup bagus. Wisata air ini adalah sebuah contoh 

bagaimana masyarakat bersama Pemerintah Kampung mampu melihat sebuah 

potensi Kampung Juaq Asa terutama melalui pariwisata. Tahun 2019, selain 

membangun untuk menambah fasilitas wisata air, juga dikembangkan wisata alam 

berupa ekowisata di hutan adat seluas 48,85 hektar. Program ini untuk 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Juaq Asa. 
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Petinggi Juaq Asa, Ardianus S.Pd., menyatakan saat ini yang sudah berjalan 

baru wisata air Tahun 2019. Berdasarkan laporan dari Petinggi Kampung Juaq 

Asa, pengelolaan wisata air ini dikerjakan bersama-sama masyakarat dan 

pemerintah kampung sebagai upaya meningkatkan pendapatan BUMKam. 

Penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisis kondisi wisata di Kampung 

Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok, strategi pengembangan sektor pariwisata 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan faktor apa saja yang  

mendukung dan menghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di 

Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok. Namun sektor wisata masih 

memiliki beberapa kendala sehingga diperlukan adanya strategi pengembangan 

pariwisata oleh pemerintah Kampung. Dengan adanya wisata alam ini tentu 

memberikan dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat Kampung Juaq 

Asa. 
 

Kerangka Dasar Teori  

Kontribusi 

Menurut T. Guritno (2000), kontribusi adalah sumbangan yang 

diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu 

kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Senada dengan pengertian 

sebelumnya, Yandianto (2000) mengartikan kontribusi sebagai sokongan 

berupa uang. Sedangkan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto 

(2002), mengartikan kontibusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan 

tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan 

yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, 

perkumpulan dan lain sebagainya. Berdasarkan tiga pengertian di atas, 

disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa 

bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala 

macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Pariwisata 

 Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di 

bidang tersebut. Menurut Tika (2017), pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layangan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Dan menurut Muljadi (2009), pariwisata adalah serangkaian kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari 

tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 3, 2021: 957-966 

 

960 
 

kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat 

tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan 

kembali ke tempat tinggal semula. Tak bisa dihindari bahwa beberapa 

pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif 

yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata 

memang tidak dapat sama persis diantara para ahli.  
 

Destinasi Wisata Hemaq Beniung 

Destinasi Wisata Hemaq Beniung berada di Kampung Juaq Asa, 

merupakan salah satu kampung dari 19 kampung dan 2 (dua) kelurahan yang 

ada di wilayah Kecamatan Barong Tongkok. Diperkirakan jarak dari Ibukota 

Kabupaten Kutai Barat (Sendawar) ke lokasi wisata air sekitar 15 km. Jarak 

tersebut relatif dekat. Hanya saja akses jalan dari Ibukota menuju ke lokasi 

wisata belum belum keseluruhan beton atau jalan beraspal. 

Destinasi Wisata Hemaq Beniung sebenarnya milik warga masyarakat, 

tetapi pembangunan dan pengelolaannya di bawah Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKam) Kampung Juaq Asa. Menempati area sekitar 3 hektar. 

Yaitu satu hektar berupa danau buatan. Sedangkan, 2 hektar lainnya berupa 

fasilitas yang disediakan berupa kendaraan air berkayuh dengan bentuk bebek. 

Ada juga titian/jembatan kayu dengan air dibawahnya cukup jernih. 

Di sisi sebelahnya terdapat pemandangan penggalan hutan dengan 

berbagai jenis pepohonan yang rindang. Tersedia pula tempat untuk  berfoto 

mengabadikan diri bersama keluarga. Toilet, warung, dan musholla juga 

tersedia memadai dengan cukup bersih.  

Destinasi Wisata Hemaq Beniung ini adalah sebuah contoh, bagaimana 

masyarakat bersama Pemerintah Kampung mampu melihat sebuah potensi. 

Dari suatu bencana menjadi ladang penghasilan. Bencana dimaksud adalah 

lahan warga yang tergenang banjir akibat pembukaan jalan oleh Pemerintah. 

Di satu sisi memang ada sumber mata air yg mengalir. Menjadi ladang 

penghasilan, karena sekarang bisa diubah menjadi danau buatan dan sumber 

penghidupan. 

 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui 

bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif karena berupa analisis data nonstatistik dan 

mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang disebut sebagai 

narasumber. Strategi penelitian ini adalah penelitian kualitatif interaktif 
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dengan metode studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

keadaan dari suatu peristiwa dalam suatu kelompok. 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. Jenis penelitian ini diharapkan 

jenis dan pendekatan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan mengenai tentang Kontribusi 

Destinasi Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Kampung di Kampung 

Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. 
 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis adalah salah 

satu Destinasi Wisata Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai 

Barat 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 3 (tiga) orang sebagai Informan yang antara lain adalah :  

1. Kepala Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok. 

2.  Masyarakat Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok. 
 

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) 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 3, 2021: 957-966 

 

962 
 

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)  

Pengamatan adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian yang dapat di amati oleh penulis dalam arti bahwa data tersebut 

dihimpun melalui pengamatan langsung penulis dengan penggunaan panca 

indra. 

4. Wawancara  

Teknik yang diambil dengan mengajukan pertanyaan langsung baik secara 

lisan maupun tulisan dengan ciri utama adanya kontak langsung atau tatap 

muka antara pencari informasi (pewawancara) dan sumber informasi 

(narasumber). 
5. Dokumen 

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan 

wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini 

dokumentasi berupa foto, dokumen – dokumen Pemilihan Kepala Desa, 

kemudian penulis juga melakukan proses perekaman suara pada saat penulis 

melakukan wawancara dengan informan. 
 

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. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Faktor Pendukung Destinasi Wisata Hemaq Beniung Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Kampung 

 Faktor pendukung adalah  hal hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan 

dapat memperlancar sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian penulis, ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan pendapatan 

kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.  
 

1) Daya Tarik 

Destinasi wisata Hemaq beniung merupakan daerah yang cukup luas. Daya 

tarik dari wisata ini adalah adanya titian/jembatan kayu. Jika melintas titian 

tersebut, pengunjung bisa melihat danau buatan yang airnya cukup jernih. Di 
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sisi sebelahnya kita bisa menikmati pemandangan penggalan hutan dengan 

berbagai jenis pepohonan yang rindang dapat menjadi sebuah edukasi untuk 

mengenalkan kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi manusia.  

Adanya hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan khusunya hutan 

dapat menciptakan terobosan dalam bidang wisata sehingga memberikan 

manfaaat bagi peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2) Fasilitas Pendukung 

Wisata air menempati area sekitar 3 hektare. Satu hektare berupa danau 

buatan. Sedangkan, area penyangga sekitar 2 hektare, Fasilitas yang 

disediakan berupa dalam objek wisata tersebut diantaranya, Rumah Makan, 

Lapak Pedagang, Perahu Karet, Ban Pelampung, Hammock, Seraung, Tikar 

Jaliq, Perahu Kayu, Gazebo, Pelampung Badan Anak, dan Camping. Tersedia 

pula tempat untuk selfie atau sekedar berfoto-ria mengabadikan moment diri 

bersama keluarga. Jika pengunjung ingin ke toilet pengelola telah menyiapkan 

sarana itu cukup bersih. Warung jualan makanan kecil juga tersedia. 

 

3) Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan dan 

menghubungkannya dengan tujuan lain. Aksesibilitas terdiri dari sarana 

seperti moda transportasi dan prasarana seperti jalan. Sebagai salah satu 

elemen pendukung dalam Destination Mix, aksesibilitas memberikan 

kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai daya tarik wisata. Aksebilitas 

Destinasi wisat "Hemaq Beniung" ini berada di Kampung Juaq Asa.  

Kampung ini merupakan salah satu kampung dari 19 kampung dan 2 (dua) 

kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Barong Tongkok. Diperkirakan 

jarak dari Ibukota Kabupaten Kutai Barat (Sendawar) ke lokasi wisata  sekitar 

15 km. Jarak tersebut relatif dekat. Hanya saja akses dari Ibukota menuju ke 

lokasi wisata belum semuanya cor beton atau jalan beraspal. Lokasi Destinasi 

wisata "Hemaq Beniung" sebenarnya milik warga masyarakat, tetapi 

pembangunan dan pengelolaannya di bawah Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKam) Kampung Juaq Asa. 

 

4) Amenitas 

Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat 

dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa 

berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, 

dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. 

Sebagai salah satu elemen pendukung dalam Destination Mix, amenitas 

menjadi penting karena berperan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan 

yang tidak disediakan oleh akomodasi selama berwisata, seperti kebutuhan 

makan, hiburan, ibadah, kesehatan, dan lain-lain, ketika menikmati daya tarik 

wisata (atraksi) dan aktivitas dengan memanfaatkan aksesibilitas yang ada. 
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Untuk Destinasi wisata Hemaq Beniung amenitas yang tersedia adalah banyak 

dari masyarakat yang memanfaat momentum wisata ini untuk menambah 

pengahasilan dengan cara berjual berbagai jenis makanan kecil, minuman 

dingin, sehingga para pengunjung tidak kesulitan mencari berbagai jenis 

panganan dan fasilitas lainnya serta tempat ibadah juga tersedia di tempat ini. 

 

Destinasi Wisata Hemaq Beniung ini merupakan, wisata yang kita 

kembangkan setelah lokasinya ini mendapatkan SK Pengakuan dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Hutan Adat. Dan 

wisata tersebut baru saja diresmikan oleh Bapak FX Yapan Bupati Kutai Barat 

pada tanggal 25 Maret 2019, wisata Hemaq Beniung adalah Obyek wisata Hemaq 

Beniung 15 km dari kabupaten kutai barat dan bisa dicapai dengan angkutan 

umum dengan waktu tempuh ± 30 menit perjalanan dan biaya sekitar Rp. 10.000. 

Tetapi menurut kepala kampung ADRS selaku Pengelola sekaligus Penjaga  

Obyek  wisata Hemaq Beniung menyatakan bahwa wisatawan yang berkunjung 

lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, 

dan hal ini menyebabkan angkutan umum yang menuju lokasi obyek wisata tidak 

banyak, hanya ada ojek yang beberapa kali saja ada untuk mengantarkan 

pengunjung ke obyek wisata. Akses lainnya seperti, informasi dan komunikasi 

juga mudah di dapatkan di sekitar obyek wisata Hemaq Beniung , sinyal hp disini 

sangat bagus sehingga wisatawan tidak merasa kesulitan dalam berkomunikasi. 

 Lokasi ini wisata ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah 

kutai barat sehingga kedepan amenitasnya dapat di tingkatkan. Hal ini harapkan 

di wilayah Kutai Barat jeli mencoba potensi dan peluang-peluang di tiap 

kampung, sehingga kampung memiliki pemasukan dan memberdayakan 

masyarakatnya untuk berusaha. Sehingga masa depan di wilayah masing-masing, 

dimana mengelola hingga bisa menjadi subyek pembangunan bukan obyek 

pembangunan. 

 Peran dinas pariwisata juga sangat membantu dalam hal pengambangan 

wisata Hemaq Beniung ini hal ini terbukti dengan peran yang Dinas pariwisata 

sejak awal tidak dihilangkan, dinas pariwisata tetap mensupport dan memberikan 

pembinaan sadar wisata. Dampak bagi masyarakat kampung adalah PAD jika 

ingin berdampak langsung juga diizinkan berpartisipasi dalam tempat wisata yang 

dibangun misalnya membuka usaha. Kemudian ada yang membeli hammock utk 

disewakan kemudian dibagi dua kepada pemilik lahan. 

 

Faktor Penghambat Destinasi Wisata Hemaq Beniung Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Kampung 

 Faktor penghambat dari Destinasi Wisata Hemaq Beniung dalam 

meningkatkan pendapatan kampung yaitu masih belum optimalnya akses jalan 

serta adanya pandemi Covid-19 yang masih belum reda bahkan kasusnya makin 

hari makin banyak. Hal ini berdampak juga kepada Destinasi wisata  Hemaq 

Beniung. 
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 Sejak awal dibuka untuk umum pada maret 2019, objek wisata Hemaq 

Beniung telah menghasilkan pendapatan sebasar 400 juta rupiah. Akumulasi dari 

pendapatan dikumpulkan oleh pemerintah Kampung Juaq Asa dan masyarakat 

terlibat, sebagian besar diberikan kepada warga setempat dan juga digunakan 

untuk pengambangan lokasi Hemaq Beniung serta untuk kepentingan masyarakat 

juga.  

Pada pembagian pendapatannya ada skema yang disepakati yaitu 30% 

masuk ke kas pendapatana asli daerah setempat, 30% diserahkan untuk  pemilik 

lahan, 20% dipergunakan untuk pengembangan lokasi wisata serta 10 % untuk 

dana social dan 10% dana pendidikan/beasiswa. Dari pendapatan hemaq beniuq 

tersebut benar-benar dirasakan oleh warga sekitar lokasi wisata maka dari 

pendapatan wisata air tersebut diberikan dana pendidikan/beasiswa kepada warga 

kampung Juaq Asa baik yang mampu maupun yang berkecukupan agar semua 

merasakan pendapatan dari Destinasi wisata Hemaq Beniung tersebut. Menurut 

petinggi Kampung Juaq Asa pendapatan Destinasi wisata Hemaq Beniung  

menjadi pendapatan terbesar bagi Kampung Juaq Asa  daripada sektor lain seperti 

pertanian,perkebunan,maupun peternakan. 

Akses jalan yang belum seluruhnya beraspal dan juga pandemi Covid-

19 yang membawa menurunnya jumlah pengunjung di wisata air otomatis 

membawa dampak yang begitu besar kepada pendapatan masyarakat dan 

Pendapatan Asli Kampung meskipun di Destinasi Wisata Hemaq Beniung 

sudah menerapkan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah. Faktor 

lain yang berpengaruh terhadap penyebab terjadinya penaikan dan penurunan 

omset pendapatan Destinasi Wisata Hemaq Beniung dikarenakan faktor 

persaingan dengan Destinasi Wisata lain yang baru dibuka.  
 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan penelitian ini ada 3 yaitu sebagai berikut : 

1. Kontribusi Destinasi wisata Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa merupakan 

salah satu contoh pengembangan desa mandiri dan meningkatkan Pendapatan 

Asli Kampung. Tidak semua potensi yang ada di obyek wisata Hemaq 

Beniung sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menambah 

Pendapatan Asli Kampung sebagai pengembangan desa mandiri.  

2. Faktor pendukung Destinasi wisata Hemaq Beniung  meliputi aspek –aspek 

sebagai berikut, yaitu Daya tarik, Fasilitas pendukung, Aksesibilitas, dan 

Amenitas.  

3. Faktor penghambat Destinasi wisata Hemaq Beniung  dilakukan perbaikan 

atau bahkan dikembangkan sesuai dengan harapan masyarakat untuk Hemaq 

Beniung Kampung Juaq Asa.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian terdapat saran sebagai berikut:  
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1.  Pengelolaan dan pegembangan potensi-potensi obyek wisata yang ada di 

Kutai Barat dikelola dan dimanfaat dengan sebaik-baiknya untuk 

kesejahteraan rakyat dan pengembangan Pendapatan Asli Kampung. 

2.  Diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana disetiap masing-masing 

obyek wisata karena sebagai salah satu potensi pendukung untuk kelengkapan 

obyek wisata. 

3.  Kerjasama antara semua pihak terkait sangat perlu di tingkatkan baik antara 

msayarakat dengan pemerintah Kampung dan juga pemerintah Kampung 

dengan dinas terkait. 
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