ABSTRAK

Desa Swarga Bara yang berada di Kabupaten Kutai Timur memiliki wisata yang mengusung
tema agrowisata. Akan tetapi masih terdapat permasalahan atau problem dalam perkembangan
nya. Pengelolaan agrowisata ini juga masih terfokus terhadap objek wisata yang memiliki
perkembangan jumlah pengunjung, sehingga pada objek yang lainnya masih belum tersentuh
pengelolaan yang baik. Dalam memberikan perhatian terhadap objek wisata masih dapat dikatakan
belum dilakukan secara menyeluruh sehingga masih terdapat objek yang terkesan belum terkelola
dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana menggambarkan situasi di
lapangan dengan menyelidiki permasalahan dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara tertulis terhadap pihak pihak terkait dengan wisata yang berada di Desa Swarga Bara, selain itu melakukan observasi
terhadap objek - objek wisata secara langusung dan juga melakukan dokumentasi di lapangan.
Hasil penelitian ini disesuaikan dengan indikator evaluasi dan indikator agrowisata sehingga dapat
memaparkan manfaat, keakuratan kelayakan terhadap unsur wisata.
Selain itu memaparkan apa yang terjadi dan apa yang ada dilapangan. Serta memaparkan
bagaimana kinerja pemerintah Desa Swarga Bara melalui BUMDes dalam mengurus serta
melakukan evaluasi terhadap jalan nya aktivitas wisata di wilayah Desa Swarga Bara. Lokasi
penelitian ini berada di wilayah Desa Swarga Bara yang meliputi kantor desa Swarga Bara dan
objek - objek wisata dari agrowisata di wilayah Desa Swarga Bara. Penelitian ini juga bertujuan
untuk melihat bagaimana pengelolaan wisata di lingkup pemerintahan Desa sehingga bagaimana
pemerintah desa tersebut dapat megembangkan potensi yang ada di wilayah desa tersebut melalui
kegiatan wisata dengan menggerakan BUMDes yang dimiliki oleh desa tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini juga menggambarkan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Swarga Bara melalui BUMDes Desa Swarga Bara dalam mengurus objek - objek
wisata dari agrowisata tersebut. Dengan demikian penelitian ini juga menggambarkan bagaimana
pengelolaan objek - objek dari agrowisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Swarga Bara
melalui BUMDes yang secara umum berjalan dengan baik akan tetapi ada salah satu objek wisata
yang belum dapat terkelola dengan baik. Sehingga Pemerintah Desa Swarga Bara melalui
BUMDes harus menempuh cara untuk memperdalam dan memperkuat evaluasi terhadap aktivitas
wisata di wilayah Desa Swarga Bara.
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