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PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM
MENGEMBANGKAN POTENSI OBYEK WISATA DI DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dea Pratiwi1

Abstrak
Dea Pratiwi, Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam

Mengembangkan Potensi Obyek Wisata di Daerah Kabupaten Kutai Timur, di
bawah bimbingan Bapak Dr. H. Muh Jamal Amin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
dan Ibu Melati Dama, Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini dilakukan berlokasi di Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk
menggambarkan serta mengetahui Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata di Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Fokus penelitian yang diangkat mengenai Peran Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata di Daerah Kabupaten
Kutai Timur yang terdiri dari koordinator, fasilitator, dan timulator.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan
dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan
accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di
analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata di Daerah Kabupaten
Kutai Timur telah berjalan dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal
karena masih ada faktor-faktor penghambat.

Kata Kunci : Peran Dinas Pariwisata, Pengembangan Potensi Obyek Wisata.

PENDAHULUAN
Pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu untuk
mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan
daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi
sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh
mngurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi yaitu daerah yang tidak
boleh berdiri sendiri. .

Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan
potensi yang ada di daerahnya. Salah satunya adalah mengembangkan potensi obyek
wisata. Sejalan dengan itu maka perlu adanya pengembangan dari sumber daya
tersebut terutama pada sumber daya yang mempuyai potensi obyek wisata yang
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menjanjikan, pembangunan obyek wisata pada suatu tempat erat kaitannya dengan
pembangunan suatu daerah dan negara dimana tempat obyek wisata itu berada.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata alam, budaya
dan buatan yang sangat menarik adalah Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai
Timur memiliki potensi obyek wisata yang beragam. Pariwisata di Kabupaten Kutai
Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan seingga dapat mendatangi banyak
wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatwan mancanegara. Untuk dapat
mengembangkan dan memajukan kegiatan wisata tersebut diperlukan sebuah
pengelolaan yang baik.

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi wisata yang sangat menarik ,
namun dalam pengembangan potensi wisata di Kabupatn Kutai Timur selama ini
belum maksimal dan menyeluruh. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Pariwista
dapat meningkatkan potensi obyek wisata yang ada dengan dipersiapkan secara lebih
struktur dan berkesinambungan. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang
cukup berarti bagi pengembangan daerah.

Berdasarkan permasalan-permasalahan diatas, maka saya tertarik untuk
mengambil judul penelitian tentang peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
dalam mengembangkan potensi obyek wisata di daerah Kabupaten Kutai Timur.

KERANGKA DASAR TEORI
Pengertian 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. Di sisi 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 pariwisata.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata adalah berbagai macam
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Karyono (1997:15) “Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani
kebutuhan wisatawan”.

Lebih lanjut lagi pendapat dari E. Guyer Freuler yang dikutip dalam S. Pendit
(2002: 34) pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan
atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan
menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh
bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai
hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta
penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Sedangkan menurut Suwantro (2004:3) istilah pariwisata behubungan erat
dengan pengertian perjalanan wisata yaitu “sebagai sesuatu perubahan tempat tinggal
sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan danbukan untuk
melakukan kegiatan untuk menghasilkan upah dengan demikian dapat dikatakan
bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau
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lebih dengan tujuan antara lain untuk medapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat
ingin mengetahui sesuatu”.

Bentuk dan Jenis Pariwisata
Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka timbullah

berbagai bentuk dan jenis pariwisata yang dapat digunakan untuk keperluan
perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Bentuk pariwisata menurut
Nyoman S. Pendit (2002 : 59) dibagi menjadi 5 kategori yaitu menurut asal
wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu,
menurut jumlah wisatawan dan alat angkut yang digunakan.

Ditinjau dari segi ekonomi, pembagian kategori bentuk-bentuk pariwisata
dengan istilah-istilah tersebut sangat penting, karena klasifikasi tersebut akan
berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan dan untuk perhitungan pendapatan
industri pariwisata. Selain berdasarkan bentuk, pariwisata perlu diklasifikasikan
berdasarkan jenisnya. Hal ini diperlukan untuk menyusun data-data penelitian dan
peninjauan yang lebih akurat di bidang pariwisata, sehingga pembangunan
pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Nyoman S. Pendit (2002 :62 )
mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata budaya,
kesehatan, olah raga, komersial, industri, politik, konvensi, sosial, pertanian, maritim
(bahari), cagar alam, buru, pilgrim, wisata bulan madu dan wisata petualangan.

Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada kondisi dan
situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan
kreativitas para ahli profesional yang berkecimpung dalam industri pariwisata.
Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, maka semakin bertambah pula
bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata.

Oka A. Yoeti (1996: 119-126) menyatakan bahwa “Jenis pariwisata
diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran,
alasan atau tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan menurut obyeknya”.
Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :
1) Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang

a) Pariwisata lokal (local tourism)
b) Pariwisata regional (regional tourism)
c) Pariwisata nasional (national tourism)
d) Pariwisata regional-internasional
e) Kepariwisataan dunia (international tourism)

2) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
a) In Tourism atau pariwisata aktif
b) Out-going Tourism atau pariwisata pasif

3) Menurut alasan atau tujuan perjalanan
a) Business Tourism
b) Vocation Tourism
c) Educational Tourism

4) Menurut saat atau waktu berkunjung
a) Seasonal Tourism
b) Occasional Tourism
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5) Menurut obyeknya
a) Cultural Tourism
b) Recuperational Tourism
c) Commercial Tourism
d) Sport Tourism
e) Political Tourism
f) Social Tourism
g) Religion Tourism

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan seperti studi
tour, piknik dan sebagainya.

Obyek Wisata
Menurut M. Kesrul (2003:34) “Obyek dan Atraksi Wisata memilikidua

karakteristik yang berbeda. Asal usul dasar perbedaannya, bahwa obyek atau atraksi
wisatayang bersifat alami (natural). Artinya, obyek atau atraksi wisata sudah terjadi
sebelum manusia dilahirkan atau terjadinya kondisi atau perubahan alam, contoh
gunung, pantai, hutan dan danau. Obyek atau atraksi wisata buatan manusia (man-
made) serta perpaduan antara buatan manusia dan keadaan alami. Contoh pelapuhan
alam Cilacap, Tembok Cina, dan Candi Borobudur.

Selain itu, obyek dan atraksi wisata dapat pula dibedakan bentuknya sehinggan
kita megenal :
a. obyek wisata alam
b. obyek wisata sejarah
c. obyek wisata budaya

Kebanyakan tujuan berwisata itu untuk bersenang-senang (iusure). Oleh
karena itu, obyek dan atraksi wisata tersebut paling dominan dikunjungi oleh
wisatawan. Disamping itu, kita juga harus memperhatikan kualitas wisata yang
diselenggarkan. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain daya tarik,
lokasi, fasilitas, biaya, dan kemudahan-kemudahan lainnya”.

Menurut Happy Marpaung (2002:78) “obyek dan daya tarik wisata adalah
suatu bentukan dan atau Aktivitas dan Fasilitas yang berhubungan, yang dapat
menarik mint wisatawan atau pengunjung untuk datang pada suatu daerahatau
tempat tertentu”. Daya tarik yang tidak atau belumdikembangkan semata-mata hanya
merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik
wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan
aksebilitas atau fasilitas. Oleh karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai
daya tarik wisata.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata
yang potensial harus dilakukan penelitian, investarisasi, dan evaluasi sebelum
fasilitas wisata dikembangkan suatu area teretentu. Hal ini penting agar
perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan.

Pengembangan Obyek Wisata
1. Pengertian
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2. Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003:
556)pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan.
Chafid Fandeli (1999: 27) mengemukakan
Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan
wilayah yang didasarkan pada :
a) Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya

dan tradisi lokal.
b) Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan

secara merata pada penduduk lokal.
c) Berorintasi pada pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan

daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.
d) Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang

tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.
Oka A. Yoeti (1997) menjelaskan tentang pengertian pengembangan

pariwisata dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu pengembangan produk baru
dan pengembangan atraksi wisata.
a) Pengembangan produk baru

Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara
sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau
menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan.
Pengembangan produk baru meliputi perbaikan pelayanan (service) semenjak
seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya sampai ke tempat atau
obyek yang dituju sampai kembali ke tempat asalnya

b) Pengembangan atraksi wisata
Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik,
baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat
modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk
menyaksikan atau menghadirinya. Pengembangan atraksi wisata berarti menggali
dan memajukan sesuatu yang dapat disaksikan oleh wisatawan sehingga mereka
berminat untuk mengadakan kunjungan ke suatu daerah tujuan wisata. Atraksi
wisata tersebut antara lain : upacara selamatan, pembakaran mayat, kesenian
tradisional, dan sebagainya.

3. Usaha Pengembangan Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh
karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata
menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk
kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan
masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa
meningkat melalui usaha pangembangan dan pandayagunaan berbagai potensi
kepariwisataan.

Peran
Menurut Rivai (dalam Sitorus, 2006:133) peran dapat diartikan sebagai

perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika
dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat
perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi
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kantor tersebut.
Menurut Kozier (dalam Sitorus, 2006:134) Peran adalah seperangkat tingkah

laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya
dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun
dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari
seseorang pada situasi sosial tertentu.

Selanjutnya makna Peran menurut Suhardono (dalam Sitorus, 2006:136)
adalah perilaku yang diharapkan seseorang agar dapat mempengaruhi suatu keadaan
tertentu berdasarkan status dan fungsi yang dimilikinya dan seseorang dikatakan
menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan
bagian yang tidk terpisah dari status yang disandangnya.

Secara etimologis menurut Kamus Bahasa Indonesia Peran dapat diartikan
sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
masyarakat. Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang
ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur merupakan

Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan
Pemerintah Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Provinsi merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas
bantuan (dekonsentrasi) di bidang Pariwisata di tingkat Kabupaten dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.

Karena itu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah diserahkan oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan menjadi kewenangan daerah. Hal
ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang
ada di dalam darerah.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur mempunyai
tugas pokok di bidang Pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
berfungsi merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional
di bidang Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur.
Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai
Timur.

Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Untuk kelancaran dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten

Kutai Timur maka perlu adanya peran dari pemerintah, masyarakat, serta swasta.
Sedangkan peran pemerintah dalam pengembangan Pariwisata difokuskan kepada
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Menurut (Attabiki, http://www.fisip.unsoed.ac.id. 2012) Peran Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata adalah sebagai
berikut :
1) Koordinator

Seseorang atau badan atau pelaku struktural dalam suatu organisasi dengan tugas
mengkoordinasikan dalam hubungan kerja kepada satuan-satuan tugas lainnya.
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Koordinasi dalam pengembangan obyek wisata disini adalah mengembangkan
obyek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata.
Yang melkasanakan koordinasi tersebut adalah Kepala Bagian Pengembangan
dan Kepala Bidang Pemasaran.

2) Fasilitator
Orang yang menyediakan fasilitas. Disini peran Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwiata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek
wisata. Seperti infrastruktur, sarana dan prasarana wisata, serta transportasi
menuju tempat wisata tersebut.

3) Stimulator
4) Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai stimulator adalah

mendorong atau menggiatkan Pemerintah untuk membangun obyek dan daya
tarik wisata.

Definisi Konsepsional
Definisi Konsepsional adalah tahapan memberi batasan pengertian suatu istilah

yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan berbagai kutipan teori-teori yang ada
kemudian penulis mencoba menyimpulkannya, bahwa Peran Dinas Pemuda Olahraga
dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata di Kabupaten Kutai
Timur adalah serangkaian perilaku yang dilaksanakan oleh perangkat Dinas Pemuda
Olahrga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan potensi
obyek wisata yang ada dengan menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi
pengembangan objek dan daya tarik wisata, peningkatan sarana dan prasarana
pendukung wisata dan strategi promosi dan pemasaran wisata.

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan melakukan

pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala-
gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-
fenomena yang terjadi di lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya.

Jadi dalam eJournal ini penulis berupaya memberikan gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian
mengenai obyek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan
dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu
kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui

observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan
penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang peran Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata di
Kabupaten Kutai Timur. Adapun fokus dari penelitian ini :
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Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan Potensi
Obyek Wisata di daerah Kabupaten Kutai Timur

Adapun Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan
Potensi Obyek Wisata di daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu berdasarkan 3
indikator, yakni koordinator, fasilitator, dan stimulator:
1. Koordinator

Salah satu peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam
mengembangkan potensi obyek wisata adalah koordinator. Koordinator yang
dimaksud adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara mengembangkan potensi obyek wisata dengan cara
mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata. Disini Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata bekerja sama dengan jasa pariwisata seperti hotel dan
restaurant. Selain itu peran serta masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata
di Kabupaten Kutai Timur juga diperlukan dengan cara menyebarluaskan informasi
mengenai daerah mereka. Pariwisata tidak akan berkembang jika wisatawan tidak
tahu atau tidak berminat untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut.

Oleh sebab itu perlu adanya promosi baik melalui media elektronik maupun
dari mulut ke mulut yang bertujuan menarik atau memperkenalkan wisata kepada
masyarakat luas.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur terus
berupaya untuk mengadakan strategi promosi dan pemasaran pariwisata yang ada di
Kabupaten Kutai Timur. Hal ini terbukti dengan mengikuti berbagai macam event
atau pameran-pameran untuk mempromosi maupun pemasaran pariwisata. Selain itu
menyebarkan brosur diberbagai hotel dan restaurant agar banyak yang mengenal
pariwisata di Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang
yang tahu tentang potensi obyek wisata di Kabupaten Kutai Timur dan dapat
meningkatkan kunjungan wisata dalam membantu pengembangan daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Menurut pengamatan penulis menunjukan bahwa sejauh ini Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata telah melakukan upaya promosi dan pemasaran pariwisata
dengan mengikuti event dalam daerah maupun luar daerah. Dan diadakannya
pemilihan duta wisata sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan dan
mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tetapi dari beberapa
upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam strategi
promosi dan pemasaran pariwisata ada beberapa hal penting salah satunya yaitu
kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
didalam internet dan masih belum ada website khusus mengenai Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata tersebut. Sehingga para wisatawan kurang mengenal lebih
jelas potensi obyek wisata apa saja yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
2. Fasilitator

Disini peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator adalah
menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata.
Sarana dan prasaran memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan
obyek wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata
tersebut.
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Di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana
telah didukung dengan adanya berbagai hotel, restaurant atau rumah makan, toko
souvenir atau pusat oleh-oleh, serta jaringan transportasi dan komunikasi, listrik dan
air sudah tersedia hingga desa-desa di Kabupaten Kutai Timur.

Dan rata-rata untuk sarana dan prasarana yang ada di lokasi wisata masih
terbatas karena yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan dan minimnya anggaran
tersebut. Tetapi dengan hal tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata masih
terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada obyek
wisata di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan pengamatan penelitian menunjukan bahwa sejauh ini Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah melakukan upaya dalam peningkatan sarana
dan prasarana pendukung wisata. Hal tersebut dilihat dengan beberapa dari obyek
wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur telah dilakukan perbaikan jalan menuju
lokasi dan di obyek wisata tersebut telah dibuat gazebo, tempat istirahat, dan tempat
membasuh badan dan berganti pakaian di Pantai Sekrat. Sedangkan di Obyek Wisata
lainnya belum ada. Hal tersebut dikarenakan Kasi Sarana dan Prasarana tersebut
masih baru dibentuk.
3. Stimulator

Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai stimulator adalah
pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun dan mengembangkan
obyek dan daya tarik wisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terus
melakukan pembenahan-pembenahan untuk mengembangkan potensi-potensi obyek
wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Disini usaha pemerintah untuk menggiatkan pembangunan-pembangunan
pendukung di obyek wisata, misalnya di Pantai Teluk Lombok pemerintah bekerja
sama dengan masyarakat atau swasta. Pemerintah menyediakan tempat kantin lalu
masyarakat menyewa untuk berjualan agar pengunjung tidak kesusahan untuk
mencari makan atau air minum. Lalu masyarakat menyediakan jasa wahana air untuk
wisatawan bermain di pantai seperti banana boat perahu berbentuk bebek untuk
berkeliling-keliling pantai. Kegiatan seperti ini yang dapat membuat obyek wisata
berkembang. Namun saat ini belum terlaksana dengan baik karena harga sewa yang
ditawarkan terlalu mahal bagi masyarakat sehingga masyarakat mendirikan tempat
sendiri atau berjualan dengan kendaraan sendiri.

Berdasarkan pengamatan penelitian menunjukan bahwa Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur masih terus berupaya untuk
melakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata karena pada dasarnya potensi
yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur cukup banyak dan memiliki keunikan
yang cukup menguntungkan apabila dikembangkan. Namun pada saat ini belum
terealisasi karena minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata dalam melakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di daerah
Kabupaten Kutai Timur. Selain itu dengan adanya usaha pemerintah dengan
menyediakan tempat untuk masyarakat berjualan dan agar pengunjung tidak
kesusahan mencari makanan dan minuman. Serta wahana bermain milik pribadi
warga setempat.
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Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata di daerah
Kabupaten Kutai Timur
Faktor Pendukung
a. Potensi Alam

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah
menariknya dengan darah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Kekuatan wisata
seperti obyek wisata alam, buatan maupun obyek wisata sejarah merupakan
wisata andalan daerah Kabupaten Kutai Timur.

b. Potensi Kebudayaan
Yang dimaksud dengan kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas,
tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perkehidupan
keraton dan sebagainya, akan tetapi juga adat istiadat dan segala kebiasaan yang
hidup ditengah-tengah masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik
wisata agar dapat berkunjung dan menikmati kebudayaan tersebut. Di Kutai
Timur dominan dengan kebudayaan adat Kutai dan Dayak.

c. Potensi Manusia
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak
obyek wisata, event budaya dan daerah yang relatif aman dan mudah untuk
dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan
mancanegara. Serta partisipasi masyarakat yang baik terhadap kegiatan yang ada
di Kabupaten Kutai Timur.

Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari kendala-kendala yang akan

dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Demikian juga
dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dalam
menjalankan perannya dalam mengambangkan potensi obyek wisata di Kutai Timur
selalu ada faktor penghambat yang terjadi.
a. Dana yang terbatas

Faktor yang mempengaruhi tidak dan lacarnya pembangunan pariwisata di
Kabupaten Kutai Timur adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan
sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahului oleh pemerintah daerah.
Seharusnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengupayakan secara
maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah
merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kutai Timur sendiri.

b. Lokasi geografis obyek wisata
Bagi obyek wisata seperti pegunungan sangat susah dijangkau. Jika ingin aan
menambah fasilitas sarana dan prasarana yang lain. Dengan kondisi tersebut maka
ditakutkan akan mahalnya biaya angkut, dan lain-lain menuju obyek wisata
tersebut.

c. Status kepemilikin lahan dengan pihak lain
Status kepemilikan hutan yang ada di Kabupaten Kutai Timur masih sebagian
besar dimiliki oleh Dinas Kehutanan. Jadi tidak bisa sembarangan membangun
dan memperluas obyek wisata.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa faktor
penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Kutai Timur dalam mengembangakan potensi obyek wisata di Kabupaten Kutai
Timur adalah terbatasnya anggaran yang diberikan untuk sektor pariwisata yang ada
di Kabupaten Kutai Timur, hal itu juga dikarenakan bahwa pemerintah daerah belum
terfokus menjadikan pariwisata ini menjadi sumber daya unggulan yang sangat
potensial untuk membangun dan mengembangkan daerah baik dalam segi ekonomi
masyarakat maupun sosial budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga dana yang
diperuntukan untuk pariwisata sangat minim. Kemudian kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai di obyek wisata yang berada di Kabupaten Kutai Timur
serta kurangnya perhatian dari masyarakat setempat dan pengunjung terhadap
lingkungan.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis menarik
kesimpulan dari permasalahan diatas sebagai berikut :
1. Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi

obyek wisata di Kabupaten Kutai Timur sejauh ini sudah terlaksana dengan
adanya berbagai macam potensi obyek wisata namun belum berjalan dengan
maksimal. Dari segi koordinator peran pemerintah telah terlaksana dengan cukup
baik, pemerintah begitu giat dalam melaksanakan promosi dan pemasaran dengan
mengikuti event tiap tahunnya. Namun masih ada kendala dengan kurangnya
website dan terbatas oleh dana. Selain itu dari segi fasilitator dan stimulator masih
kurang baik. Dimana pemerintah belum luas dalam meyediakan fasilitas, sarana
dan prasaran di obyek wisata Kabupaten Kutai Timur. Hanya beberapa Obyek
Wisata saja yang telah disediakan sarana dan prasarana. Begitu juga dari segi
stimulator yang didalamnya termasuk pengembangan obyek daya tarik wisata.
Disini pemerintah belum cukup baik menstimulasikan dengan agen travel untuk
dapat memperkenalkan obyek wisatanya.

2. Faktor pendukung dalam mengembangkan potensi obyek wisata yang dilakukan
oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur menunjukan
bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak obyek wisata, event budaya dan
daerah yang relatif aman dan mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan baik
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Serta partisipasi
masyarakat yang baik terhadap kegiatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
Faktor penghambat dalam mengembangkan potensi obyek wisata yang dilakukan
oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dari hasil
wawancara menunjukan bahwa terbatasnya anggaran yang diberikan untuk sektor
pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur, kurangnya SDM yang dimiliki
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai di obyek wisata yang berada di Kabupaten Kutai Timur serta kurangnya
perhatian dari masyarakat setempat dan pengunjung terhadap lingkungan.
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Saran
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan

maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut :
1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki website khusus untuk

memudahkan wisatawan mencari informasi tentang obyek wisata apa saja yang
ada di Kabupaten Kutai Timur dan kalau bisa informasi yang diberikan harus
jelas dan detail.

2. Sarana dan prasarana yang ada ditambah dan disebar diberbagai obyek wisata
yang belum ditangani oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang terdapat
di Kabupaten Kutai Timur.

3. Dalam mengembangkan obyek daya tarik wisata harus ada kerja sama antara
pemerintah dengan pihak masyarakat, dengan cara pemerintah menurunkan harga
sewa kantin agar masyarakat mampu memanfaatkan tempat yang telah disediakan
oleh pemerintah tersebut. Sehingga peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
sebagai stimulator disini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang
diinginkan.

4. Pemerintah sadar akan pentingnya sektor pariwisata bagi daerah. Jadi pemerintah
dapat memberikan anggaran dana buat sektor pariwisata sehingga dapat
berkembang dengan baik dan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang
baik.
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