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Buku ini merupakan bagian dari Laporan Akhir “Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kabupaten Tapin” yang disusun berdasarkan Kontrak Swakelola 

Nomor: 050/116.PPK-Litbang/Bappelitbang antara Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dengan Pusat Studi Pariwisata 

Universitas Gadjah Mada. 

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan merupakan rangkaian tahapan proses 

perencanaan dalam menghasilkan suatu produk dokumen perencanaan pariwisata 

secara terpadu sebagai acuan pembangunan pariwisata di Kabupaten Tapin di masa 

mendatang. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini adalah dokumen 

perencanaan pariwisata level makro yang wajib disusun bagi setiap 

provinsi/kabupaten/kota sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini 

disusun mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Nasional (Ripparnas) dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusunan Ripparprov./Kab./Kota. 

Buku rencana ini menyajikan hasil rencana pembangunan kepariwisataan mulai 

dari prinsip dan konsep pembangunan kepariwisataan, visi dan misi, kebijakan dan 

strategi pembangunan, pengembangan perwilayahan, indikasi kegiatan pembangunan, 

dan mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tapin.  

Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapin 

dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  serta 

semua pihak yang telah membantu baik proses penyusunan laporan maupun dalam 

kegiatan pengumpulan data. Semoga dokumen ini dapat berguna bagi perencanaan dan 

pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Tapin. 
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BAB 1 
PRINSIP DAN KONSEP  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
 
 
 
1.1 Tantangan dan Isu-isu Strategis Pembangunan Pariwisata  
1.1.1 Tantangan Pembangunan Pariwisata 

Dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin, kendala yang dihadapi 
adalah sebagai berikut. 

a. Perkembangan daya tarik wisata.  
 Perkembangan tersebut masih tergolong embrio dan beberapa yang menonjol masih 

sekadar ditujukan untuk pasar wisatawan lokal Kalimantan Selatan. Daya tarik wisata 
yang pada saat ini menonjol relatif belum mampu bersaing dengan destinasi di 
sekitarnya, seperti kawasan wisata KSPN Loksado, makam dan kubah Kiai Haji 
Muhammad Zaini Abdul Ghani (Abah Guru Sekumpul), Makam Syekh Muhammad 
Arsyad Al Banjary (Datu Kalampaian), serta Pasar Terapung Lok Baintan Banjar. 
Pemkab Tapin membutuhkan lebih banyak usaha untuk mengeksplorasi dan 
mengembangkan daya tarik wisata agar layak dijual dan bersaing dengan daya tarik 
wisata lain disekitar Kabupaten Tapin yang sudah berkembang dan dikenal secara 
luas. 

b. Penempatan posisi destinasi Tapin.  
 Tantangan ini terkait dengan penemptan posisi destinasi wisata Kabupaten Tapin 

sebagai destinasi wisata baru terhadap destinasi lain di sekitarnya. Kabupaten Tapin 
memiliki wilayah yang potensial dan strategis, yaitu wilayah Suku Dayak Meratus dan 
Pegunungan Meratus; terletak pada jalur jalan menuju Kalimantan Tengah dan diapit 
oleh destinasi KSPN Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan 
Kota Banjarmasin. Posisi Kabupaten Tapin yang berada di tengah-tengah membuat 
daerah ini, mau tidak mau, harus berusaha keras untuk meraih pasar wisatawan yang 
selama ini sudah terbagi ke destinasi-destinasi di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu 
diciptakan produk (atraksi) yang dapat menjaring atau mengambil pasar wisatawan 
yang selama ini berkunjung di destinasi-destinasi di luar Kabupaten Tapin.  

c. Infrastruktur.  
Dalam hal ini, kendala infrastruktur berkaitan dengan infrastruktur jalan. 
Keterbatasan infrastruktur jalan menuju daya tarik wisata dapat terlihat pada peta 
sebaran daya tarik wisata maupun pengamatan lapangan. Daya tarik wisata yang 
dapat dijangkau dengan fasilitas jalan yang memadai hanya daya tarik wisata yang 
berada di sepanjang jalan nasional sampai dengan jalan lokal. Sementara itu, sebagian 
daya tarik wisata berada cukup jauh dari jalan-jalan tersebut; hanya dapat dijangkau 
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melalui jalan lingkungan. Jalan-jalan lingkungan yang menuju daya tarik tersebut 
terkadang sulit dilalui kendaraan bermotor. Hal ini cukup menyulitkan wisatawan. 
Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi pemerintah ataupun investasi yang 
berencana mengembangkan daya tarik wisata tersebut. Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan 
konektivitas, baik transportasi maupun komunikasi. Hal ini memerlukan peran aktif 
daerah dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak karena pembangunan 
infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD yang terbatas dengan waktu yang 
relatif singkat. Beberapa langkah kerja dalam perbaikan konektivitas wilayah adalah 
sebagai berikut. Pertama, membuka jalur transportasi darat untuk menghubungkan 
pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan antardesa-kecamatan. Kedua, 
menghubungkan transportasi darat untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan 
potensi wisata. Ketiga, mengembangankan transportasi sungai dari Barito-Sungai 
Negara-Sungai Tapi (Margasari). 

d. SDM dan kelembagaan. 
 Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tapin masih dihadapkan pada 

persoalan kurangnya kompetensi SDM. Hal ini terjadi karena dua hal, yaitu (1) 
minimnya SDM lulusan dari sekolah pariwisata, bidang ilmu pariwisata, ataupun yang 
memahami kepariwisataan yang berkerja di organisasi perangkat daerah terkait dan 
kelembagaan terkait pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin; dan 2) 
kurangnya tenaga kerja yang terampil dan mempunyai pengetahuan hospitality yang 
baik. Kelembagaan kepariwisataan di daerah ini juga dihadapkan pada tantangan 
koordinasi dan sinergi antar-OPD, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan 
program-program pembangunan kepariwisataan agar berhasil dengan baik.  

e. Kerusakan lingkungan. 
 Tantangan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Tapin adalah aktivitas 

pertambangan batu bara. Lahan setelah pertambangan batu bara biasanya menjadi 
tanah gersang dan rusak. Dalam hal ini, diperlukan sistem pengelolaan lingkungan 
yang baik untuk mengembalikan kondisinya seperti sebelum dilakukan 
penambangan. Ancaman dampak pertambangan bagi pariwisata memang tidak 
langsung terjadi karena berlangsung dalam jangka panjang. Belajar dari daerah lain, 
sektor pariwisata tidak bisa bersanding dengan pertambangan—akan ada 
konsekuensi kerusakan alam yang ditimbulkan dari pertambangan.  

 

1.1.2 Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tapin 

Isu strategis pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tapin terkait dengan 
tantangan yang dihadapi oleh wilayah ini ialah sebagai berikut. 

a. Kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang kurang memadai.  
Sebagian besar daya tarik wisata yang berada di luar kota atau luar Kabupaten Tapin 
memiliki kualitas akses dan moda transportasi yang kurang layak. Beberapa daya 
tarik wisata hanya dapat dijangkau dengan jalan lingkungan. Jalan lingkungan yang 
seharusnya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor terkadang masih berupa jalan 
tanah, makadam, atau cor setapak beton. Buruknya kualitas jalan ini tidak hanya pada 
jalur jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, tetapi juga di daerah daya 
tarik wisata unggulan yang hanya dapat dijangkau oleh wisatawan dengan berjalan 
kaki, bahkan tidak dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki yang memadai. Wisatawan 
hanya disediakan jalan setapak tanah, tanpa perkerasan, sehingga becek pada waktu 
hujan. 
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b. Kelemahan koordinasi. 
Lemahnya koordinasi antarlembaga (dinas/badan), baik di pemerintah maupun 
masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan. Lemahnya koordinasi ini 
ditandai dengan kurang bersinerginya program di destinasi atau daya tarik wisata.  

c. Pengelolaan kualitas. 
Sebagian besar daya tarik wisata di kabupaten ini berada pada taraf embrio dan 
menonjol sehingga masih perlu ditingkatkan pengelolaan kualitas objek daya tarik 
wisata unggulan dengan sentuhan-sentuhan wisata.  

d. Kurangnya perawatan.  
Fasilitas wisata di beberapa daya tarik wisata kurang dirawat; semula dibangun dan 
berkembang dengan cepat menjadi sasaran kunjungan wisatawan, namun dalam 
perkembangan waktu, daya tarik wisata tersebut tidak terawat, bahkan rusak, seperti 
Danau Hatiwin, Danau Baramban, dll. 

e. Kualitas dan kuantitas pelayanan. 
Kualitas dan kuantitas pelayanan industri pariwisata masih sangat terbatas. Misalnya, 
frontliner di perhotelan. Hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata 
Kabupaten Tapin. Pelayanan pariwisata harus sesuai standar, baik di hotel, daya tarik 
wisata, rumah makan atau restoran, dll. Persaingan bisnis dalam industri jasa 
pariwisata semakin ketat dan menuntut kualitas pelayanan yang kompetitif. Kunci 
sukses dalam memenangkan persaingan bisnis pariwisata ialah pelayanan yang 
prima dan hospitality. Dalam hal ini, wisatawan merupakan konsumen akhir pada 
suatu pelayanan kegiatan wisata sebagai pihak yang menggunakan dan menikmati 
jasa yang ditawarkan (Damanik, 2013). 

f. Pemasaran.  
Pemasaran yang dilakukan belum bertarget jelas sehingga besar kemungkinan salah 
sasaran. Selain itu, jalur pemasaran melalui internet (digital tourism) belum 
dikembangkan secara optimal. Jejaring pemasaran juga belum dikembangkan dengan 
pihak-pihak lain, seperti kabupaten/kota di sekitarnya, biro perjalanan wisata, 
marketplace, dan komunitas-komunitas peduli pariwisata yang aktif di media sosial. 
Persoalan lain terkait promosi pariwisata Kabupaten Tapin ialah brand image. Brand 
image yang benar-benar sesuai dengan potensi alam, budaya, atau sejarah harus 
disosialisasikan dalam berbagai kesempatan dan media. Oleh sebab itu, perlu 
diciptakan hubungan yang baik dengan insan pers agar menyebarkan warta yang 
positif tentang daerah Kabupaten Tapin.  

g. Terbatasnya SDM. 
Masih terbatasnya SDM kepariwisataan, baik aparatur, swasta/pelaku, maupun 
masyarakat, yang memiliki pengetahuan dalam bidang perencanaan dan pengelolaan 
pariwisata. 

h. Terbatasnya sarana dan prasarana. 
Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan (fasilitas dasar dan 
amenitas) yang tersedia di Kabupaten Tapin masih terbatas, baik dari segi jumlah, 
kelengkapan, maupun kualitas. Misalnya, tidak ada hotel yang representatif, rumah 
makan yang memadai, dan toko cendera mata yang masih kurang. 

i. Terbatasnya anggaran Pemkab. 
Anggaran Pemkab dalam pembangunan kepariwisataan masih terbatas sehingga 
Pemkab dituntut mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar (swasta) 
dalam pembangunan kepariwisataan. 

j. Tidak ada asosiasi industri pariwisata. 
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Belum terbentuk asosiasi industri pariwisata, seperti Himpunan Pemandu Indonesia 
(HPI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Association of The 
Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA). Selain itu, belum terdapat badan 
promosi pariwisata daerah. 

k. Sinergitas belum berjalan optimal. 
Sinergisitas antardinas atau lembaga di Kabupaten Tapin hingga kini masih belum 
berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, peran Bappelitbang sebagai simpul 
koordinasi antardinas perlu dioptimalkan. Setiap dinas atau lembaga juga harus 
terbuka satu sama lain sehingga berbagai perencanaan yang hendak disusun dapat 
terpadu sesuai dengan perencanaan yang dihimpun oleh Bappelitbang. Pariwisata 
bersifat lintas sektor (14 sektor yang menopang pariwisata). Dengan demikian, peran 
setiap sektor sangat diperlukan. Koordinasi sektor juga penting agar pengembangan 
pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri. 

 

1.2 Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tapin 

Pembangunan kepariwisataan berpedoman pada ideologi, yaitu prinsip-prinsip 
yang dianut dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tapin. 
Pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin ditujukan 
untuk fungsi sebagai berikut.  

a. Belum adanya ikon, tren, dan visi-misi pariwisata. 
b. Fondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin. 
c. Sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan 

indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin. 
d. Sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian 

pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin.  

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin dirumuskan 
dengan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum pada Gambar 8.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINSIP-PRINSIP 
PEMBANGUNAN 

PARIWISATA YANG 
BERKELANJUTAN DI  
KABUPATEN TAPIN 
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PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN 
NASIONAL 
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PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATA-

AN DUNIA 

KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN 
PROVINSI KALSEL 

VISI DAN MISI 
PEMBANGUNAN 

KABUPATEN 
TAPIN 

ISU STRATEGIS 
KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN 
TAPIN 

Gambar 1. 1 Dasar Pertimbangan Penentuan Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Tapin 
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Dengan berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan dunia dan 
kepariwisataan nasional, prinsip-prinsip yang menjadi ideologi pembangunan 
kepariwisataan berkelanjutan di Kabupaten Tapin harus dapat menjadi kerangka dasar 
untuk mewujudkan hal-hal berikut ini. 

a. Kepariwisataan yang beretika sosial dan budaya. Menjadikan konservasi dan 
lingkungan hidup, norma agama, sosial, serta karakter budaya Banjar dan Dayak 
Meratus sebagai landasan utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian 
kepariwisataan. 

b. Kepariwisataan yang mengedepankan pemenuhan hak dasar berwisata, baik bagi 
penduduk (masyarakat) maupun wisatawan. 

c. Dukungan dan keterpaduan seluruh sektor dalam rangka pembangunan 
kepariwisataan baru untuk mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan 
pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin. 

d. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, khususnya yang berpotensi 
dikembangkan sebagai daya tarik wisata khas yang berdaya saing. 

e. Berpartisipasi dan membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat 
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pariwisata. 

f. Peningkatan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam serta 
budaya Banjar dan Dayak Meratus dengan mendorong kesempatan pemanfaatan 
daya tarik wisata alam dan budaya yang sama antara masyarakat denga wisatawan.   

g. Peningkatan jalinan kerja sama dengan KSPN di sekitar Tapin. 

Adapun prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin yang 
mampu menjawab keenam hal di atas adalah sebagai berikut. 

a. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi, dan 
budaya). 

b. Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab (responsible tourism) dengan 
bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan generasi akan datang.  

c. Pembangunan kepariwisataan terpadu (lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas 
wilayah).  

d. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (community based tourism). 
e. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal Banjar dan Dayak Meratus yang 

berdaya saing internasional. 
f. Pembangunan kepariwisataan minat khusus berdasarkan keanekaragaman DTW, 

ekosistem, dan sosiosistem. 

 

1.3 Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tapin 

Kekayaan Pegunungan Meratus merupakan kekauatan yang dapat dioptimalkan 
oleh Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin dapat menciptakan tren kepariwisataan yang 
menciptakan kawasan dan bentuk pariwisata baru. Selain itu, Pegunungan Meratus 
dapat dikembangkan menjadi ikon pariwisata Tapin, yaitu Wonderful Meratus. Ikon ini 
menggambarkan bahwa Kabupaten Tapin adalah tempat wisatawan menemukan 
keindahan Pegunungan Meratus yang luar biasa. 

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin ke depan juga tidak terlepas dari 
visi. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin ialah rumusan mengenai 
keadaan yang ingin dicapai oleh sektor kepariwisataan pada periode perencanaan tahun 
2019—2029. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin berfungsi: (a) 
memberikan gambaran tentang kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan; (b) 
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sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan; dan (c) 
memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan indikasi program 
pembangunan kepariwisataan. 

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang 
kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana 
pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan visi dan misi 
pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin mempertimbangkan regulasi, seperti: 
(a) Perda Kabupaten Tapin No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005—2025; dan (b) Perda Kabupaten Tapin No. 4 
tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 
2018—2023. 

Visi RPJPD Kabupaten Tapin adalah Tapin yang Religius dan Sejahtera. Ada dua 
kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005—2025. Pertama 
“Kabupaten Tapin yang Religius”, mencermikan keinginan seluruh komponen 
masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan batin. 
“Sejahtera”, bermakna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik 
material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 
ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk 
mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya 

 Dengan penjelasan diatas, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin 
tahun 2018—2023 ialah “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera, dan Agamis”. 
Sementara itu, adapun rumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin 
disusun sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya 
saing. 

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan 
pariwisata yang dimulai dari desa. 

c. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan. 
d. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 
e. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu 

menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (good and clean government). 

 Selain itu, dalam merumuskan visi dan misi pariwisata kabupaten, perlu 
mempertimbangkan visi dan misi kepariwisataan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 
terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional 
berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan 
bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 

 Berdasarkan tinjauan visi dan misi pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 
(2013—2028); RPJPD Kabupaten Tapin (2005—2025), serta visi dan misi RPJMD 
Kabupaten Tapin (2018-2023), rumusan visi Pariwisata Kabupaten Tapin 2019—2029 
ialah terwujudnya Kabupaten Tapin sebagai destinasi berbasis ekosistem Meratus yang 
berdaya saing, menyejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan.  
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1.4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tapin 

 Misi ialah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi 
pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin yang berfungsi sebagai berikut. 

a. Sebagai pengejawantahan dari visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin. 
b. Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan 

kepariwisataan Kabupaten Tapin. 
c. Memberikan arah dalam merumuskan rencana pengembangan perwilayahan 

pariwisata yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana 
kawasan pengembangan kepariwisataan, dan rencana kawasan strategis pariwisata. 

d. Memberikan arah dalam merumuskan program pembangunan setiap aspek 
pembangunan kepariwisataan. 

Perumusan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin dilakukan 
dengan mempertimbangkan: a) prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, b) isu 
strategis pembangunan kepariwisataan, c) visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapin 
(RPJPD 2005—2025 dan RPJMD 2018—2023); dan d) visi pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten Tapin. Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin 
ialah sebagai berikut.  

a. Membangun destinasi wisata yang memadukan potensi unggulan sumber daya alam 
serta budaya Banjar dan Dayak Meratus untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mewujudkan kelestarian lingkungan. 

b. Membangun industri pariwisata alam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, 
beridentitas lokal Banjar dan Dayak Meratus, serta berstandar internasional. 

c. Membangun pemasaran yang sinergis, terpadu dan bertanggungjawab untuk 
membangun citra sebagai pariwisata alam dan budaya Banjar dan Dayak Meratus 
berdaya saing internasional. 

d. Membangun kelembagaan secara parsitipatif dalam mewujudkan keterpaduan 
pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi pariwisata alam 
berdaya saing internasional.  

 
1.5 Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tapin 

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin merupakan target dan 
cita-cita yang harus dicapai pada akhir masa perencanaan 2029. Tujuan pembangunan 
kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, 
pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Fungsi dari tujuan 
pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut. 

a. Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten Tapin. 

b. Memberikan arah dalam perumusan rencana pengembangan perwilayahan 
pariwisata, seperti rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan 
pengembangan kepariwisataan kabupaten, dan rencana kawasan strategis pariwisata 
Kabupaten Tapin. 

c. Memberikan arah dalam perumusan indikasi program pembangunan kepariwisataan 
Kabupaten Tapin. 

d. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin.  

 Pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. 
Rumusan tujuan pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan mempertimbangkan 
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hal-hal seperti visi pembangunan kepariwisataan, misi pembangunan kepariwisataan, 
prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis pembangunan 
kepariwisataan, dan isu pembangunan wilayah Kabupaten Tapin. Adapun rumusan 
tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut. 

a. Mengembangkan pariwisata Wonderful Meratus (alam geopark dan geosite) sebagai 
unggulan yang didukung dengan budaya Banjar dan Dayak Meratus berbasis 
masyarakat dan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain. 

b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor, mulai dari atraksi, amenitas, 
aksesibilitas dan moda transportasi, prasarana umum, hingga fasilitas umum untuk 
meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam 
mendorong investasi kepariwisataan. 

c. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung 
jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Banjar dan Dayak Meratus.   

d. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas lokal melalui 
pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, serta 
menghargai dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.  

e. Meningkatkan keterpaduan pemasaran berbasis pariwisata digital (e-tourism) 
bersama pemerintah, provinsi, maupun lintas pelaku dengan target membangun citra 
sebagai destinasi geopark Meratus serta budaya Banjar dan Dayak Meratus berdaya 
saing internasional. 

f. Mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk 
mendorong kunjungan wisatawan yang berulang dan berkualitas. 

g. Mewujudkan organisasi kelembagaan dan SDM yang andal dan berkompetensi 
internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi 
Wonderfull Meratus berdaya saing internasional. 

h. Memanfaatkan kawasan-kawasan yang terbengkalai dan tidak produktif, seperti 
bekas hutan dan tambang. 
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BAB 2 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

 

 

 

2.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan 

Secara nasional, pembangunan kepariwisataaan mengacu pada Undang-Undang 
No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan PP No. 50 tahun 2011. Dalam PP 
tersebut, ditetapkan sebanyak 50 Destinasi Pariwisata Nasinal (DPN), 88 Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata 
Nasional (KPPN). Melalui penjabaran tersebut, Kabupaten Tapin termasuk dalam DPN 
Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya serta dapat dikaitkan dengan KPPN Martapura 
dan sekitarnya. 

Kabupaten ini mempunyai Daya Tarik Wisata (DTW) yang beraneka ragam yang 
pada saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisatawan minat khusus peziarah. 
Sementara itu, potensi DTW alam melimpah dan beraneka ragam dengan adanya 
Pegunungan Meratus di wilayah timur serta ekosistem sungai dan rawa di wilayah 
barat.  Oleh karena itu, wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan. 

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tapin dilakukan sesuai dengan yang 
tertera pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2016 yang dikelompokkan 
menjadi empat aspek. Keempat aspek tersebut ialah aspek destinasi, aspek 
kelembagaan, aspek industri, dan aspek pasar. Keempat aspek ini perlu dilaksanakan 
secara seimbang. Pengembangan kepariwisataan juga harus dilaksanakan berdasarkan 
Ripparda kabupaten yang juga mengacu pada Rippar provinsi. Dalam Ripparda 
Kabupaten Tapin, dilakukan pengelompokan sesuai dengan potensi DTW, kesiapan 
kelembagaan, perkembangan kepariwisataan, dan infrastruktur jalan. Pengelompokan 
pengembangan tersebut sama dengan kawasan pengembangan kepariwisataan 
setingkat kabupaten. Selain itu, tema-tema pengembangan setiap kawasan juga perlu 
ditetapkan. Pengembangan kepariwisataan berbasis kewilayahan dapat dilihat pada 
peta perwilayahan pariwisata pada Bab 3.  

Pada saat ini, upaya pengembangan kepariwisataan telah dimulai dengan 
penataan di beberapa DTW dan telah menghadirkan wisatawan yang cukup banyak. 
Dengan adanya rencana pengembangan yang tersistematisasi, diharapkan dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan pada masa yang akan datang. 

Senada dengan hal-hal di atas, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten 
Tapin dapat didasarkan pada beberapat potensi DTW berikut ini. 
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1) Potensi alam, seperti kawasan Gunung Meratus, kawasan Karst, kawasan-kawasan 
pembentuk danau, Air Terjun, Gua, dan Rawa Gambut. Dalam ekosistem tersebut 
terdapat objek flora dan fauna khas yang dapat dikembangkan untuk ekowisata. 

2) Potensi masyarakat dengan sosio-budaya, seperti masyarakat adat Banjar dan 
masyarakat adat Dayak Meratus yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata 
minat khusus budaya. 

3) Potensi pesantren dan makam dari wali-wali dalam sistem religius Islam yang dapat 
dikembangkan menjadi wisata religius. 

4) Potensi kawasan, seperti mineral tambang batu bara yang telah dieksploitasi yang 
berpotensi menjadi kawasan wisata geo-tourism/dark tourism. 

5) Bentang alam berupa persawahan yang cukup luas yang dapat dikembangkan sebagai 
agrowisata. 

 

2.2 Program Strategi Pembangunan Kepariwisataan  

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dirumuskan dengan analisis SWOT. 
Setelah analisis yang dilakukan per pilar pembangunan kepariwisataan yang tertera 
pada Buku Data dan Analisis Bab 4—Bab 7, dilakukan evaluasi kekuatan (strength), 
kelemahan (weakness), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats). Setelah 
kata-kata kunci dalam analisis SWOT dirumuskan maka selanjutnya dilakukan 
perumusan program strategi yang terdiri dari program strategi S-O, program strategi W-
O, program strategi S-T, dan program strategi W-T. Program strategi SO (SO strategies) 
memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. 
Program strategi WO (WO strategies) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal 
dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Program strategi ST (ST 
strategies) menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak 
ancaman eksternal. Program strategi WT (WT strategies) merupakan taktik pertahanan 
yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman 
eksternal. Matriks SWOT ini bertujuan untuk menghasilkan program strategi alternatif 
yang masuk akal sehingga dapat diterapkan di Kabupaten Tapin. Hal tersebut 
digambarkan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 2. 1 Analisis SWOT Pariwisata Kabupaten Tapin 

 Strength Weakness 

1. Keunikan alam 
Kabupaten Tapin 
dengan keberadaan 
hewan endemik 
Bekantan. 

2. Berkembangnya 
kebudayaan Banjar dan 
Dayak Meratus yang 
unik. 

3. Posisi wilayah berada di 
antara KPPN Martapura 
dsk serta KPPN/KSPN 
Lhoksado dsk. 

4. Banyaknya jumlah 

1. Fasilitas pariwisata minim. 
2. Tidak ada variasi atraksi di 

DTW. 
3. Informasi wisata Tapin 

minim. 
4. Ancaman kebakaran lahan, 

khususnya di bagian sungai 
dan rawa.  

5. Kesadaran sanitasi 
lingkungan masih rendah. 

6. Bekas penambangan batu 
bara meninggalkan danau-
danau buatan. 

7. Kelembagaan di tingkat desa 

Internal 

Eksternal 
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destinasi wisata religi/ 
makam datu yang 
menumbuhkan UMKM 
usaha pariwisata.  

5. Sebagian besar sumber 
daya wisata terjangkau.  

6. Adanya event Baayun 
Maulid dan Tapin Art 
Festival sebagai acara 
tahunan. 

7. Kelembagaan di 
kabupaten relatif ada. 

8. Pertumbuhan sektor 
pariwisata yang stabil, 
positif, dan berdaya 
saing terhadap 
pariwisata provinsi. 

9. Tumbuhnya sektor 
ekonomi kreatif 
Anyaman Purun dan 
olahan Cabai Hiyung. 

10. Terdapat Duta 
Pariwisata Kabupaten 
Tapin. 

11. Terdapat biro 
perjalanan wisata di 
Kabupaten Tapin. 

atau daerah belum lengkap. 
8. Kapasitas SDM masih 

terbatas. 
9. Sadar wisata masih rendah. 
10. Belum ada perda tentang 

rencana induk pembangunan 
kepariwisataan. 

11. Angkutan umum menuju 
Kabupaten Tapin dari 
Bandara Banjarbaru belum 
memudahkan wisatawan. 

12. Aktivitas pemasaran oleh 
pemerintah belum intensif. 

13. Belum ada citra pariwisata 
yang diusung sebagai 
unggulan. 

Opportunity Program Strategi S-O Program Strategi W-O 

1. Jalur 
Banjarmasin–
Banjarbaru, 
Martapura-Tapin-
Lhoksado yang 
sudah terhubung 
jalan beraspal. 

2. Penetapan 
Geopark Meratus. 

3. Perusahaan 
melaksanakan 
program 
Corporate Social 
Responsibility (CS
R).  

4. Perkembangan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi yang 
pesat membuka 

1. Pengembangan DTW 
dengan tema Geopark 
Meratus. 

2. Pengembangan daya 
tarik dan atraksi wisata 
dengan dukungan CSR. 

3. Sinergi lembaga 
pemerintah, swasta, 
dan masyarakat dalam 
bidang kepariwisataan. 

4. Meningkatkan kapasitas 
industri pariwisata dan 
kualitas produk secara 
bertahap untuk 
mencapai standar 
internasional melalui 
pemanfaatan teknologi 
IT. 

5. Membangun sistem 
manajemen 

1. Pengembangan fasilitas 
pariwisata di pusat pelayanan 
maupun daya tarik wisata 
agar kebutuhan wisatawan 
terpenuhi. 

2. Pengurangan ancaman 
kebakaran lahan dengan 
kerja sama masyarakat-
swasta melalui CSR. 

3. Peningkatan aksesibilitas 
wisata. 

4. Peningkatan kesadaran dan 
peningkatan kualitas sanitasi 
lingkungan untuk 
mendukung pengembangan 
kepariwisataan. 

5. Mengembangkan UMKM 
industri pariwisata dan 
industri pendukung 
pariwisata melalui skema 

Eksternal 

Internal 
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peluang produksi, 
kemitraan, dan 
pembangunan 
bidang 
pariwisata. 

5. Program 
pengembangan 
kepariwisataan 
dari pemerintah 
pusat dan 
provinsi. 

6. Perkembangan 
sarana 
transportasi 
udara (bandara). 

7. Peningkatan tren 
wisata alam dan 
budaya. 

8. Perkembangan 
teknologi digital.  

pengelolaan pariwisata 
yang menunjang 
aktivitas perencanaan, 
pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi, 
dan pengendalian. 

pemberdayaan masyarakat. 
6. Membangun keterkaitan 

usaha pariwisata dalam 
rangka membangun struktur 
industri pariwisata yang kuat. 

7. Membangun dan 
memperkuat citra pariwisata 
Kabupaten Tapin sebagai 
destinasi Geopark Meratus, 
budaya Banjar, dan Dayak 
Meratus. 

Threath Program Strategi S-T Program Strategi W-T 

1. Persaingan 
dengan destinasi 
lain di wilayah 
lain. 

2. Kegiatan 
pertambangan 
yang mengancam 
kelestarian 
lingkungan dan 
masa depan 
industri 
pariwisata. 

3. Perkembangan 
industri 
pariwisata daerah 
lain. 

1. Pengembangan DTW 
unggulan yang 
menonjolkan keunikan 
Kabupaten Tapin.  

2. Menciptakan kolaborasi 
pengembangan 
pariwisata, usaha 
pariwisata, dan usaha 
pendukung pariwisata 
Kabupaten Tapin. 

3. Menggencarkan 
promosi pariwisata 
Kabupaten Tapin 
melalui berbagai media 
dan event. 

4. Mengembangkan paket 
wisata religi, budaya, 
dan alam melalui 
kolaborasi antara agen 
wisata, pemerintah, 
masyarakat, dan 
perusahaan. 

1. Pengembangan informasi 
wisata, khususnya jalur yang 
menghubungkan Martapura–
Tapin–Lhoksado. 

2. Optimalisasi potensi SDM 
pada pemerintah, swasta, 
dan masyarakat. 

3. Penetapan regulasi rencana 
induk pembangunan 
kepariwisataan. 

4. Mengendalikan 
perkembangan usaha 
industri pariwisata untuk 
menjaga keberlanjutan 
jangka panjang. 

5. Membangun kerja sama 
pemasaran pariwisata 
antardaerah yang meliputi 
kolaborasi duta wisata dan 
kolaborasi paket wisata. 

 
Dari matriks SWOT diatas, dapat dipilah strategi untuk keempat pilar sebagai 

berikut. 

A. Program Strategi Pembangunan Destinasi Wisata 
1. Pengembangan DTW dengan tema Geopark Meratus. 
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2. Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata dengan dukungan CSR. 
3. Pengembangan fasilitas pariwisata di pusat pelayanan maupun daya tarik wisata 

agar kebutuhan wisatawan terpenuhi. 
4. Pengurangan ancaman kebakaran lahan dengan kerja sama masyarakat-swasta 

melalui CSR. 
5. Peningkatan aksesibilitas wisata. 
6. Peningkatan kesadaran dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan untuk 

mendukung pengembangan kepariwisataan.  
7. Pengembangan DTW unggulan yang menonjolkan keunikan Kabupaten Tapin.  
8. Pengembangan informasi wisata, khususnya jalur yang menghubungkan 

Martapura–Tapin–Lhoksado. 

B. Program Strategi Pembangunan Industri Pariwisata 
1. Meningkatkan kapasitas industri pariwisata dan kualitas produk secara bertahap 

untuk mencapai standar internasional melalui pemanfaatan teknologi IT. 
2. Mengembangkan UMKM industri pariwisata dan industri pendukung pariwisata 

melalui skema pemberdayaan masyarakat. 
3. Membangun keterkaitan usaha pariwisata dalam rangka membangun struktur 

industri pariwisata yang kuat. 
4. Membangun kolaborasi pengembangan pariwisata, usaha pariwisata, dan usaha 

pendukung pariwisata Kabupaten Tapin. 
5. Mengendalikan perkembangan usaha industri pariwisata untuk menjaga 

keberlanjutan jangka panjang. 

C. Program Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata 
1. Membangun sistem manajemen pengelolaan pariwisata yang menunjang aktivitas 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. 
2. Membangun dan memperkuat citra pariwisata Kabupaten Tapin sebagai destinasi 

wisata Geopark Meratus, budaya Banjar, dan Dayak Meratus. 
3. Menggencarkan promosi pariwisata Kabupaten Tapin melalui berbagai media dan 

event. 
4. Mengembangkan paket wisata religi, budaya, dan alam melalui kolaborasi antara 

agen wisata, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. 
5. Membangun kerja sama pemasaran pariwisata antardaerah yang meliputi 

kolaborasi duta wisata dan kolaborasi paket wisata. 

D. Program Strategi Pembangunan Kelembagaan 
1. Sinergi lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang 

kepariwisataan. 
2. Optimalisasi potensi SDM pada pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
3. Penetapan regulasi rencana induk pembangunan kepariwisataan. 



13 

 
 
 
 
 
 

 

BAB 3 
RENCANA PENGEMBANGAN  

PERWILAYAHAN PARIWISATA 

 

 

 
Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata merupakan rumusan arahan 

sistem perwilayahan kepariwisataan yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, 
destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis 
pariwisata. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2016 disebutkan bahwa 
rencana pembangunan perwilayahan pariwisata memiliki fungsi 

a. sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi destinasi, kawasan pengembangan, dan 
strategis pariwisata;  

b. sebagai dasar dalam melakukan pembangunan fisik kawasan pengembangan dan 
strategis pariwisata; serta  

c. memberikan arah dalam perumusan program pembangunan aspek-aspek 
pembangunan kepariwisataan, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, 
pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.  

 Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Tapin dirumuskan 
berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 

1. Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional dan provinsi.  
2. Sebaran dan karakteristik DTW di Kabupaten Tapin.  
3. Daya dukung lingkungan fisik, sosial-budaya, dan ekonomi kepariwisataan daerah. 
4. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapin. 
5. Pertimbangan karakteristik lanskap. 

Kabupaten Tapin mempunyai dua karakteristik alam yang berbeda, yaitu 
Pegunungan Meratus di sisi timur dan Cekungan Barito di sisi barat. Keduanya membuat 
lanskap yang unik. Karena keunikan ini, lanskap menjadi salah satu pertimbangan dalam 
merumuskan perwilayahan pariwisata. Pembangunan pariwisata berbasis lanskap 
menitikberatkan pada bentang alam atau kenampakan di atas permukaan bumi, 
termasuk komponen penyusun hasil kegiatan dan pengaruh manusia (Fandeli dan 
Muhammad, 2009). Pendekatan ini memberikan suatu indikasi bahwa cakupan dari 
bentang alam terdiri atas elemen fisik, elemen biotis, dan elemen dari hasil budi daya 
manusia. Bentang alam ini dapat ditetapkan berdasarkan batas-batas yang diinginkan. 

Dalam suatu daerah atau kawasan yang akan dikembangkan sebagai destinasi 
wisata, perencanaan pembangunan pariwisata berbasis lanskap dapat dilakukan dengan 
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dua tahap, yaitu tahap inventarisasi potensi dan DTW serta tahap pengkajian atau 
penilaian terhadap kawasan yang dikembangkan; jenis atau bentuk pariwisata tertentu. 

Daya tarik wisata yang dapat ditemukan di suatu daerah atau kawasan berupa 
ekosisem dan proses yang terjadi dalam ekosistem. Ekosistem yang menjadi daya tarik, 
antara lain, ialah sungai, danau, waduk, air terjun, mata air, gua, hutan, dan lain-lain. 
Hasil dari identifikasi DTW tersebut kemudian diberi penilaian (scoring). 

Pemberian nilai dimaksudkan untuk menilai suatu kawasan pembangunan 
kepariwisataan berbasis lanskap dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu, 
seperti kondisi geografis dari suatu kawasan dan pembangunan pariwisata di kawasan 
tersebut. Kriteria geografis dalam pembangunan pariwisata berbasis lanskap dapat 
diketahui dengan melakukan penilaian terhadap: (1) kemiringan lereng; (2) curah 
hujan; (3) penggunaan lahan; (4) jenis tanah; dan (5) suhu. Sementara itu, kriteria 
pembangunan pariwisata dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadap: (1) 
DTW/atraksi; (2) aksesibilitas; dan (3) amenitas.  Dengan demikian, perolehan nilai 
akhir dilakukan dengan perhitungan berikut ini. 

 

 

Detail mengenai variabel, kriteria, dan indikator penilaian tercantum pada Tabel 
3.1 berikut ini. 

 
Tabel 3. 1 Variabel, Kriteria, dan Indikator Penilaian Penentuan Kawasan Pengembangan 

Pariwisata Berbasis Lanskap 

No. Konsep Variabel Kriteria Indikator Sumber 
(Referensi) Rendah 

(skor 1) 
Sedang 
(skor 3) 

Tinggi  

(skor 5) 

1 Pembangunan 
Pariwisata 

Daya Tarik 
Wisata 
(Atraksi) 

 Jumlah dan 
kepadatan 
atraksi 

 Variasi 
atraksi 

Sedikit Beberapa Banyak Fandeli dan 
Muhammad 
(2009) 

Aksesibilitas  Jarak dari 
pusat kota 

>120 km 64,37 km – 
120 km 

< 64,37 km Douglas 
(1975) dalam 
Fandeli dan 
Muhammad 
(2009) 

Amenitas  Jumlah 
kepadatan 
amenitas 

Sedikit Beberapa Banyak Fandeli dan 
Muhammad 
(2009) 

2 Lanskap Curah Hujan  Curah hujan 
rata-rata 
tahunan 

< 20.7 
mm/hari 

20.9—27.7 
mm/hari 

> 27.8 
mm/hari 

Gold (1980) 

Suhu  Suhu rata-
rata tahunan 

< 15˚C dan > 
30˚ C 

15˚C-19,9˚C 
dan  

27˚C-30˚C 

20˚C-26,9˚C Mieczkowski 
(1980) 

Penggunaan 
Lahan 

 Vegetasi Sedikit atau 
tidak ada 
perbedaan 

Beberapa 
jenis 
vegetasi, 
tetapi hanya 
beberapa 

Banyak tipe 
vegetasi 
yang 
menarik; 
ditujukan 

Fandeli dan 
Muhammad 
(2009) 
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yang 
dominan 

dalam pola, 
tekstur, dan 
bentuk 

Topografi  Kemiringan 
lereng 

Kemiringan 
lereng  

> 40%  

Kemiringan 
lereng  

8—15% dan  

15—25% 

Kemiringan 
lereng  

0—8% 

Pusat Air 
Tanah dan 
Geologi Tata 
Lingkungan 
(2010) 

Jenis Tanah  Tingkat 
kepekaan 
terhadap 
erosi 

Batuan beku 
Andesit, 
Lava 
Andesit, 
Andesit 
Basal, dan 
Lahar 

Lempung 
pasiran dan 
pasir 
lempungan 

Pasir 
lempungan 
dan pasir 
kerikilan 

Pusat Air 
Tanah dan 
Geologi Tata 
Lingkungan 
(2010) 

 

Penilaian yang dilakukan akan menghasilkan tiga zona berikut ini. 

1. Zona Pembangunan Pariwisata Intensif. 
2. Zona Pembangunan Pariwisata Menengah. 
3. Zona Pembangunan Pariwisata Ekstensif. 

 

Tabel 3. 2 Klasifikasi Keluaran Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis Lanskap 

No.  Klasifikasi Deskripsi 
Fisik/Lanskap 

Deskripsi Intervensi 
Pembangunan 

Rentang 
Penilaian 

1 Zona Pembangunan 
Pariwisata Intensif 

 Kepadatan penduduk 
tinggi 

 Keterbatasan lahan 
pembangunan 

 Terletak di kawasan 
alam/buatan 

 Level pembangunan 
tinggi 

 Level investasi tinggi 
 Terdapat fasilitas dan 

pengelolaan kawasan 
rekreasi 

24—30 

2 Zona Pembangunan 
Pariwisata Menengah 

 Faktor topografi 
penting dan 
memengaruhi 
pembangunan 

 Ukuran beragam 
 Perlu kontrol 

lingkungan 

 Level pembangunan 
menengah 

 Dimungkinkan 
terdapat fasilitas dan 
pengelolaan kawasan 
rekreasi 

 Terdapat fasilitas 
umum dan komersial 

16—23 

3 Zona Pembangunan 
Pariwisata Ekstensif 

 Kepadatan penduduk 
rendah 

 Berada di kawasan 
alami 

 Faktor topografi 
penting dan 
memengaruhi 
pembangunan 

 

 Level pembangunan 
rendah 

 Tidak terdapat 
fasilitas dan 
pengelolaan kawasan 
rekreasi 

 Dimungkinkan 
terdapat fasilitas 
umum dan komersial 

8—15  

Sumber: Gold (1980) dengan modifikasi 

 

Untuk menghasilkan klasifikasi kawasan pembangunan pariwisata berbasis 
lanskap, dilakukan penilaian sesuai dengan Tabel 3.1 dan diwujudkan dalam peta-peta. 
Diagram alir untuk penilaian ini terlihat pada Gambar 3.1.  
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Pada kategori lanskap, dilakukan penilaian dan overlay dari beberapa peta. 
Penilaian dan overlay ini menghasilkan Peta Keleluasaan Kawasan Pariwisata berbasis 
Lanskap. Peta-peta ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 sampai dengan Gambar 3.6. 

Pada kategori pembangunan pariwisata, penilaian dan overlay dilakukan dari 
peta sebaran DTW, peta kepadatan fasilitas pariwisata dan umum, serta peta 
aksesibilitas. Overlay ini menghasilkan Peta Kawasan Pembangunan Pariwisata. Peta-
peta ini dapat dilihat pada Gambar 3.8 sampai dengan Gambar 3.11. 

Selanjutnya, Peta Keleluasaan Kawasan Pariwisata berbasis Lanskap (Gambar 
3.7) dan Peta Kawasan Pembangunan Pariwisata (gambar 3.11) di-overlay 
menghasilkan Peta Keleluasaan Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis Lanskap 
(gambar 3.12). 
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Gambar 3.2 Gambar 3.3 

Gambar 3.6 Gambar 3.5 

Gambar 3.7 
Gambar 3.8 Gambar 3.9 

Gambar 3.10 

Gambar 3.11 

Gambar 3.12 

Gambar 3.4 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Perumusan Peta Keleluasaan Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis Lanskap 
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Gambar 3. 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 4 Peta Suhu Rerata Bulanan Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 5 Peta Jenis Vegetasi Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 6 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tapin 



23 

  

Gambar 3. 7 Peta Keleluasaan Kawasan Pariwisata Berbasis Lanskap Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 8 Peta Kepadatan Amenitas Pariwisata Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 9 Peta Kepadatan Daya Tarik Wisata Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 10 Peta Aksesibilitas Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 11 Peta Zona Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 12 Peta Kawasan Pembangunan Pariwisata berbasis Lanskap Kabupaten Tapin 
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3.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata 

Skema struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Tapin ditetapkan dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

1. Mempertimbangkan pusat-pusat pelayanan yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten 
Tapin No. 10 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tapin tahun 2014—2034. Hal ini 
dilakukan agar terjadi keselarasan antara rencana tata ruang dengan rencana tata 
ruang pariwisata. Hal ini juga mempermudah pengembangan fasilitas yang akan 
dibangun di setiap pusat pelayanan pariwisata karena dengan adanya keselarasan 
dengan RTRW, pembangunan fasilitas juga tidak jauh berbeda. Penambahan terjadi di 
beberapa fasilitas yang khusus terkait dengan pariwisata, seperti pusat informasi 
wisata. 

2. Mempertimbangkan Peta Kawasan Pembangunan Fasilitas Wisata berbasis Lanskap 
(Gambar 10.12) yang diperoleh dari keberadan fasilitas dan utilitas pariwisata. 

Rencana struktur perwilayahan pariwisata di Kabupaten Tapin meliputi adanya 
pusat pelayanan primer dan sekunder untuk pariwisata. Pusat pelayanan primer 
berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di 
kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten. 
Pusat pelayanan primer di daerah ini ialah kawasan perkotaan Rantau. Sementara itu, 
pusat pelayanan sekunder pariwisata berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata 
di bagian wilayah tertentu dari kabupaten. Pusat pelayanan sekunder pariwisata di 
kabupaten ini ialah Margasari dan Binuang.  

 

3.2 Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Pengembangan 
Pariwisata Kabupaten, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

Perwilayahan pariwisata Kabupaten Tapin terdiri dari satu destinasi pariwisata 
kabupaten (DPK), tiga kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK), dan dua 
kawasan strategis pariwisata (KSP). Masing-masing DPK, KPPK, dan KSP tercantum 
dalam penjelasan berikut ini. 

 
A. Destinasi Pariwisata Kabupaten 

Destinasi pariwisata kabupaten adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya 
terdapat DTW yang berkesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi) dan 
telah ditetapkan sebagai kewenangan kabupaten. Destinasi pariwisata kabupaten 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 

1. Kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan atau lintas kecamatan yang di 
dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata tingkat kabupaten. 

2. Memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional (provinsi atau 
kabupaten) serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan 
produk dan pola kunjungan wisatawan. 

3. Memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing. 
4. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung 

pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan. 
5. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 
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Dalam konteks kepariwisata Kabupaten Tapin, delineasi dari DPK ialah batas 
administrasi Kabupaten Tapin itu sendiri. Dalam hal ini, Kabupaten Tapin merupakan 
sebuah destinasi. Dalam DPK Tapin, terdapat tiga Kawasan Pengembangan Pariwisata 
(KPP) dan dua Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). 

 

B. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) 

KPPK merupakan suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu 
sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya—berkarakter atau tema 
produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan 
kawasan tersebut. Klaster pengembangan pariwisata ini dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu sisi timur, tengah, dan barat. Sisi timur ialah kawasan Pegunungan Meratus, sisi 
tengah ialah kawasan pusat pertumbuhan dengan dominasi wisata budaya, dan sisi 
barat ialah Cekungan Barito dengan kekhasan habitat bekantan, sungai, dan 
perkebunan. 

Dengan pertimbangan karakter kawasan, KPPK di Tapin terdiri dari tiga area, 
yaitu KPPK 1 (Pegunungan Meratus), KPPK 2 (Budaya dan Buatan), serta KPPK 3 
(Eksosistem Sungai dan Rawa). 

1. KPPK 1 (Pegunungan Meratus) 
a. Cakupan wilayah: Kecamatan Piani, sebagian Kecamatan Bungur, Kecamatan 

Salam Babaris, sebagian Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Hatungun. 
b. Cakupan sumber daya wisata: Air Terjun Belawaian, Kampung Dayak Meratus 

(Desa Harakit), Air Terjun Bagandah, Air Terjun Layung Bepayung, Air Terjun 
Sungai Lucuk, Bamboo Rafting, Bendungan Tapin, Bukit Mangindang, Gua 
Baramban, Gunung Talikur, Air Terjun Hangui, Gunung Lampilit, Gua Batu Hapu, 
Gua Air, dan Danau Biru.  

c. Tema: Wisata Alam Pegunungan. 
d. Jenis wisata unggulan: Wisata alam–budaya Meratus. 
e. Jenis wisata pendukung: Wisata alam pegunungan (bukit dan air terjun) dan area 

bekas penambangan batu bara. 
f. Sasaran pengembangan: menjadi kawasan wisata unggulan berbasis wisata alam 

dan budaya Pegunungan Meratus. 
g. Target pasar wisatawan: wisatawan keluarga, wisatawan pasangan, dan 

wisatawan dalam rombongan kecil (2—10 orang). 
h. Sistem keterkaitan dengan kawasan sekitarnya: KPPK ini merupakan kawasan 

wisata dengan pengembangan fisik yang terbatas karena dalam area geopark, 
khususnya kawasan Piani, menjadi penghubung antara Kabupaten Tapin dengan 
kawasan Lhoksado. 

i. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata: 
- pembentukan lembaga pengelola bagi sumber daya wisata yang belum mempuyai 

pengelola;  
- pemantapan lembaga pengelola bagi DTW yang sudah ada pengelola;  
- diversifikasi atraksi wisata;  
- penyiapan story telling yang sesuai; dan 
- penyiapan SDM. 

j. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata:  
- peningkatan kelengkapan dan kualitas fasilitas wisata DTW, seperti rumah 

makan, penunjuk arah/papan informasi wisata, kios cendera mata, dan penataan 
lahan (landscaping); dan 
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- penyiapan homestay di kawasan Kecamatan Piani, misalnya di Desa Harakit dan 
Balawaian. 

k. Rencana penyediaan fasilitas umum: peningkatan kelengkapan dan kualitas 
fasilitas umum DTW, seperti toilet, parkir, dan tempat sampah.  

l. Rencana penyediaan prasarana transportasi: peningkatan kualitas jalan sesuai 
peruntukannya serta penyediaan angkutan antar-DTW yang aman dan nyaman. 

2. KPPK 2 (Budaya dan Buatan) 
a. Cakupan wilayah: Kecamatan Lok Paikat, sebagian Kecamatan Bungur, Kecamatan 

Tapin Selatan, sebagian Kecamatan Binuang, Kecamatan Bakarangan, dan 
Kecamatan Tapin Utara. 

b. Cakupan sumber daya wisata: Madu Kelulut, Danau Peranginan Ratu, Makam Datu 
Minin, Taman Pemancingan Rantau Baru, Rumah Adat Gajah Manyusu, Masjid 
Keramat Banua Halat, Makam Datu Ganun, Makam Syekh Salman Al Faisi, Masjid 
An-Noor, Masjid Al-Istiqomah, Makam KH Abdul Karim, Makam Tasan Panyi, 
Makam H. Muhammad Saad, Pusat Kerajinan Sasirangan, Sirkuit Tebing Tinggi, 
Assyarif Syekh Muhdhar Bin Abdurrahman Azmatkhan, Makam Datu Suban, 
Makam Datu Sanggul, Makam Datu Dulung, Makam Datu Nuraya, Makam Datu 
Syarifah Aminah, Gunung Buluan, Sirkuit Balipat, dan Makam Datu Tambal.  

c. Tema: Wisata Religi-Rekreatif. 
d. Jenis wisata unggulan: wisata budaya (religius). 
e. Jenis wisata pendukung: wisata buatan (rekreatif). 
f. Sasaran pengembangan: menjadi kawasan wisata unggulan berbasis wisata 

budaya dan buatan. 
g. Target pasar wisatawan: wisatawan keluarga serta wisatawan dalam rombongan 

kecil dan besar. 
h. Sistem keterkaitan dengan kawasan sekitarnya: KPPK ini merupakan kawasan 

wisata dengan pengembangan fisik yang dapat dioptimalkan karena letak sumber 
daya wisata yang dekat dengan permukiman. Namun demikian, pembangunan fisik 
tersebut tetap terbatas karena lahan di setiap sumber daya wisata juga terbatas. Di 
KPPK ini terdapat pusat pelayanan sekunder yang juga merupakan kawasan 
strategis perkotaan baru, yaitu Binuang Baru di Kecamatan Binuang. 

i. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata:  
- pembentukan lembaga pengelola bagi sumber daya wisata yang belum mempuyai 

pengelola;  
- pemantapan lembaga pengelola bagi DTW yang sudah ada pengelola;  
- diversifikasi atraksi wisata di sumber daya wisata buatan; dan 
- penyiapan SDM. 

j. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata:  
- peningkatan kelengkapan dan kualitas fasilitas wisata DTW, seperti rumah 

makan, penunjuk arah/papan informasi wisata, kios cendera mata, dan penataan 
lahan (landscaping); serta 

- penyediaan hotel/penginapan yang representatif di Kecamatan Tapin Utara dan 
Binuang. 

k. Rencana penyediaan fasilitas umum: peningkatan kelengkapan dan kualitas 
fasilitas umum DTW, yaitu toilet, parkir, dan tempat sampah.  

l. Rencana penyediaan prasarana transportasi: peningkatan kualitas jalan sesuai 
peruntukannya serta penyediaan angkutan antar-DTW yang aman dan nyaman. 

 
 



32 

3. KPPK 3 (Ekosistem Sungai dan Rawa) 
a. Cakupan wilayah: Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan 

Kecamatan Candi Laras Utara. 
b. Cakupan sumber daya wisata: Sentra Kuliner Cabe Hiyung, Ekowisata Bekantan PT 

AGM, Panorama Sungai Lok Buah, Ekowisata Bekantan Sungai Rutas, Makam Datu 
Muning, Makam Datu Nursitiwana, Jembatan Margasari, Kerajinan Anyaman 
Purun, Masjid Baiturahman, Makam Datu Kabul, Masjid Baiturahman Margasari, 
Panorama Sungai Margasari, dan Makam H. Muhammad.  

c. Tema: Wisata Alam Sungai dan Rawa. 
d. Jenis wisata unggulan: wisata alam. 
e. Jenis wisata pendukung: wisata budaya dan buatan. 
f. Sasaran pengembangan: menjadi kawasan wisata unggulan berbasis wisata alam 

ekosistem sungai dan rawa. 
g. Target pasar wisatawan: wisatawan keluarga, wisatawan pelajar, serta wisatawan 

dalam rombongan kecil dan besar. 
h. Sistem keterkaitan dengan kawasan sekitarnya: KPPK ini merupakan kawasan 

wisata dengan pengembangan fisik yang disesuaikan dengan lokasi setiap sumber 
daya wisata. Di KPPK ini terdapat lokasi yang direncanakan sebagai pusat 
pertumbuhan baru, yaitu kawasan Margasari Baru di Kecamatan Candi Laras 
Selatan. 

i. Rencana peningkatan kualitas DTW: 
- pembentukan lembaga pengelola bagi sumber daya wisata yang belum mempuyai 

pengelola;  
- pemantapan lembaga pengelola bagi DTW yang sudah ada pengelola;  
- diversifikasi atraksi wisata di sumber daya wisata; dan 
- penyiapan SDM. 

j. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata:  
- peningkatan kelengkapan dan kualitas fasilitas wisata DTW, seperti rumah 

makan, penunjuk arah/papan informasi wisata, kios cendera mata, dan penataan 
lahan (landscaping); serta 

- penyediaan hotel/penginapan yang representatif di Kecamatan Candi Laras 
Selatan. 

k. Rencana penyediaan fasilitas umum: peningkatan kelengkapan dan kualitas 
fasilitas umum DTW, yaitu toilet, parkir, dan tempat sampah.  

l. Rencana penyediaan prasarana transportasi: peningkatan kualitas jalan sesuai 

peruntukannya serta penyediaan angkutan antar daya tarik wisata yang aman dan 

nyaman.
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Gambar 3. 13 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tapin 
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C. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten   

 Pertimbangan untuk penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) 
adalah sebagai berikut. 

1. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata. 
2. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan bercitra 

yang sudah dikenal secara luas. 
3. Berpotensi pasar, baik skala nasional maupun internasional. 
4. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi. 
5. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 
6. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat. 
7. Memiliki keunikan dari wilayah. 
8. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan 

potensial nasional maupun regional. 
9. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, kawasan strategis pariwisata ialah kawasan 
Pegunungan Meratus dan Habitat Bekantan. 

1. KSPK Unggulan 1 (Kawasan Pegunungan Meratus) 
a. Cakupan wilayah: Kecamatan Piani, sebagian Kecamatan Bungur (Desa Hangui, 

Desa Linuh, Desa Paring Guling, dan Desa Rantau Bujur), sebagian Kecamatan 
Salam Babaris (Desa Salam Babaris, Desa Suato Baru, Desa Suato, Desa Hatiwin, 
Desa Kambang Habang, dan Kecamatan Hatungun), serta sebagian Kecamatan 
Binuang (Desa Gunung Batu, Desa Binuang, dan Desa Padang Sari). 

b. Cakupan sumber daya wisata: Air Terjun Balawaian, Kampung Dayak Meratus 
(Desa Harakit), Air Terjun Bagandah, Air Terjun Layung Bepayung, Air Terjun 
Sungai Lucuk, Bamboo Rafting, Bendungan Tapin, Bukit Mangindang, Gua 
Baramban, Gunung Talikur, Air Terjun Hangui, Gunung Lampilit, Gua Batu Hapu, 
Gua Air, dan Danau Biru. 

c. Tema: Wisata Alam dan Budaya Pegunungan Meratus. 
d. Jenis wisata unggulan: wisata alam dan budaya, yaitu Air Terjun Balawaian, Desa 

Harakit, Gua Baramban, dan Gua Batu Hapu. 
e. Jenis wisata pendukung:  

- wisata buatan di kawasan Bendungan Tapin. Kawasan bendungan ini dapat 
dikembangkan menjadi museum, arboretum yang berisi jenis-jenis tanaman asli 
di wilayah Meratus, serta ecoteater yang menggambarkan persoalan ekosistem 
dan sosial sistem budaya Dayak Meratus dan Banjar; serta 

- wisata alam yang lain di sepanjang Pegunungan Meratus. 
f. Sasaran pengembangan: menjadi kawasan wisata alam dan budaya yang unggul di 

Kalimantan Tengah. 
g. Target pasar wisatawan: target pasar cukup luas dalam lingkup wisatawan massal 

dan minat khusus dari nusantara dan mancanegara. 
h. Sistem keterkaitan dengan kawasan sekitarnya: KSPK ini diarahkan menjadi 

kawasan wisata unggulan berbasis alam. Pusat kegiatan wisata dibagi menjadi 
beberapa titik, yaitu Air Terjun Balawaian, Desa Harakit, Gua Baramban di 
Kecamatan Piani, dan Gua Batu Hapu di Kecamatan Hatungun. KSPK ini terhubung 
dengan kawasan perkotaan Rantau sebagai pusat pelayanan primer dan Binuang 
sebagai pusat pelayanan sekunder.  
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i. Sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar 
kawasan: sektor pariwisata diharapkan menjadi pengungkit kegiatan ekonomi 
kawasan dan memberi nilai tambah terhadap sumber daya yang ada di KSPK ini.  

j. Rencana peningkatan kualitas DTW: peningkatan kualitas DTW harus dilakukan 
dengan melengkapi dan mengelola kawasan Piani dengan lebih baik dan 
mengembangkan DTW lain di sekitarnya. 

k. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata: fasilitas wisata yang harus disediakan 
meliputi fasilitas akomodasi berupa homestay, fasilitas makan dan minum di DTW, 
serta penataan lanskap masing-masing DTW.  

l. Rencana penyediaan fasilitas umum: fasilitas umum yang harus tersedia di KPPK 
ini adalah fasilitas SPBU mini, toilet, dan parkir. 

m. Rencana penyediaan prasarana transportasi: penyediaan angkutan yang 
menghubungkan antara DTW dengan pusat pelayanan. 

2. KSPK Unggulan 2 (Kawasan Habitat Bekantan). 
a. Cakupan wilayah: sebagian Kecamatan Candi Laras Selatan (Desa Sungai Rutas 

Hulu, Desa Pabaungan Pantai, Desa Pabaungan Hilir, Desa Meramplau, dan Desa 
Sungai Rutas) serta sebagian Kecamatan Tapin Selatan (Desa Hiyung, Desa 
Pematang Karangan Hilir, Desa Pandahan, Desa Papagan Makmur, Desa Pematang 
Karangan, Desa Sungai Bahalang, dan Desa Suka Ramai). 

b. Cakupan sumber daya wisata: Sentra Kuliner Cabe Hiyung, Panorama Sungai Lok 
Buah, Makam Datu Nursitiwana, Ekowisata Bekantan Sungai Rutas, Makam Datu 
Muning, dan Ekowisata Bekantan PT AGM. 

c. Tema: Wisata Alam Habitat Bekantan. 
d. Jenis wisata unggulan: Ekowisata Bekantan Sungai Rutas dan Ekowisata Bekantan 

PT AGM. 
e. Jenis wisata pendukung: pemandangan alam sungai, wisata religi, dan kuliner khas 

cabe Hiyung. 
f. Sasaran pengembangan: menjadi kawasan ekowisata habitat bekantan yang 

unggul di Kalimantan Tengah. 
g. Target pasar wisatawan: target pasar cukup luas dalam lingkup wisatawan massal 

dan minat khusus dari nusantara hingga mancanegara. 
h. Sistem keterkaitan dengan kawasan sekitarnya: KSPK ini diarahkan menjadi 

kawasan wisata unggulan berbasis alam dengan atraksi utama habitat bekantan di 
sepanjang Sungai Rutas dan habitat yang dikembangkan oleh PT AGM. KSPK ini 
terhubung dengan kawasan perkotaan Margasari sebagai pusat pelayanan 
sekunder. 

i. Sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar 
kawasan: sektor pariwisata diharapkan menjadi pengungkit kegiatan ekonomi 
kawasan dan memberi nilai tambah terhadap sumber daya yang ada di KSPK ini.  

j. Rencana peningkatan kualitas DTW: 
- melengkapi fasilitas wisata; dan 
- peningkatan kualitas lembaga pengelola kawasan ekowisata bekantan dan 

mengembangkan DTW lain di sekitarnya. 
k. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata: fasilitas wisata yang harus disediakan 

meliputi fasilitas makan dan minum di DTW serta penataan lanskap masing-
masing DTW. 

l. Rencana penyediaan fasilitas umum: fasilitas umum yang harus tersedia di KPPK 
ini adalah fasilitas SPBU mini, toilet, dan parkir. 
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m. Rencana penyediaan prasarana transportasi: penyediaan angkutan yang 
menghubungkan antara DTW dengan DTW dan pusat pelayanan, penyediaan 
angkutan wisata sungai yang memadai dan sesuai dengan standar keselamatan, 
serta penyediaan dermaga wisata yang memadai. 

 Delineasi KPPK dan KSPK di atas di-overlay dengan peta keleluasaan 
pembangunan fasilitas wisata dan keleluasaan pembangunan pariwisata berdasarkan 
lanskap sehingga menghasilkan peta seperti pada gambar 3.15.  
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Gambar 3. 14 Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Tapin 
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Gambar 3. 15 Peta Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tapin 
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Salah satu DTW unggulan KSPK Unggulan 1 (Kawasan Pegunungan Meratus) 
ialah Gua Batu Hapu di Kecamatan Hatungun. Gua ini dikelola oleh pokdarwis dan telah 
ditarik retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Gua ini unik karena pada jam 
tertentu terdapat sorotan cahaya matahari ke dalam gua yang mengesankan, seperti 
lampu sorot yang kontras dengan kondisi gua yang gelap. Area sekitar pintu masuk 
sudah ditata dan masih memungkinkan untuk dikembangkan. Gambar berikut ini 
menunjukkan potensi gua dan preseden pengembangannya. 
 

 

 

Gambar 3. 16 Sekilas Kondisi Gua Batu Hapu 

Sumber: Survei, 2019 
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Sumber: Survei, 2019 dan Google 

 

 
Seementara itu, kawasan wisata pendukung ialah kawasan Bendungan Tapin. 

Bendungan ini dibangun di area Pegunungan Meratus sebagai sumber air untuk irigasi 
dan pembangkit listrik. Bendungan ini dalam tahap pengerjaan dan diperkirakan dapat 
diresmikan pada tahun 2020. Kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai 
DTW. Area yang cukup luas dan terletak pada ketinggian dengan dikelilingi oleh 
perbukitan. Potensi dan preseden pengembangan kawasan Bendungan Tapin dapat 
terlihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3. 17 Potensi dan Pengembangan Gua Batu Hapu 
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Gambar 3. 18 Sekilas Kawasan Bendungan Tapin 

Sumber: Survei, 2019 dan Google 
 

 
Gambar 3. 19 Potensi Pengembangan Atraksi Wisata di Kawasan Bendungan Tapin 

Sumber: Survei, 2019 dan Google 
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Gambar 3. 20 Pengembangan Wisata di Kawasan Bendungan Tapin 

Sumber: Survei, 2019 dan Google 
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Gambar 3. 21 Fasilitas Wisata di Kawasan Bendungan Tapin 

Sumber: Survei, 2019 dan Google 
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Di KSPK Unggulan 2 (Kawasan Habitat Bekantan), kawasan yang diunggulkan 
adalah habitat bekantan yang ada di sepanjang Sungai Rutas dan habitat bekantan yang 
direhabilitasi oleh PT AGM. Selain sebagai habitat bekantan, Sungai Rutas ini cukup 
menarik karena terdapat makam Datu Muning yang terletak di tepi sungai. Makam 
tersebut hanya bisa diakses melalui Sungai Rutas dengan perahu motor berjarak 
tempuh sekitar 20—30 menit. Di beberapa ruas juga terdapat pemukiman penduduk 
berupa rumah panggung. Namun demikian, keunikan kawasan ini terganggu dengan 
adanya aktivitas MCK warga yang dilakukan pada pagi dan sore hari di sungai tersebut. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin telah membuat dermaga 
untuk menfasilitasi wisatawan yang akan berkunjung ke Makam Datu Muning. Dermaga 
ini dilengkapi dengan tempat parkir motor dan tiga unit warung. Pada saat low season, 
dermaga ini sudah mencukupi. Akan tetapi, ketika pengunjung melimpah, dermaga ini 
tidak dapat menampung seluruh penumpang yang menunggu giliran untuk menaiki 
perahu yang akan membawa wisatawan ke Makam Datu Muning. 

Kondisi dan arahan pengembangan Sungai Rutas dapat dilihat melalui gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 3. 22 Kondisi Sungai Rutas 

Sumber: Survei, 2019  
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Gambar 3. 23 Pengembangan Susur Sungai Rutas 

Sumber: Survei, 2019 dan Google 
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BAB 4 
INDIKASI KEGIATAN  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

 

 

 

 
Sesuai dengan ikon, trend dan analisis SWOT, indikasi kegiatan  keempat aspek 

pembangunan kepariwisataan ialah destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan. 
Hal-hal tersebut dapat dikemukakan seperti tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata 

No. Misi Pembangunan: Membangun destinasi wisata yang memadukan potensi unggulan sumber daya alam dan budaya Banjar dan Dayak Meratus 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kelestarian lingkungan. 

Strategi Rencana Indikasi 

Kegiatan 

Tahun Pelaksanaan Indikator 

Capaian 

OPD 

Penanggung 

Jawab 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pengembangan 

DTW dengan 

tema Geopark 

Meratus. 

Pengembangan 

paket wisata 

wisata Geopark 

Meratus. 

Penyusunan 

paket-paket 

wisata Meratus, 

seperti 

1. Paket 

Tracking 

Pegunungan 

Meratus; 

2. Paket Budaya 

Meratus; dan 

3. Paket Wisata 

Kesehatan 

Tradisional 

(Traditional 

Health 

Tourism). 

x x x        Jumlah paket 

wisata Meratus 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pengelola DTW, 

HPI, ASITA, dan 

PHRI. 

 Uji coba paket 

wisata 

 x x x       Terlaksananya uji 

coba  

  

 Familiarization 

Trip 

 x x x       Terlaksananya 

kegiatan yang 

diikuti oleh ASITA, 

PHRI, dan HPI. 
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2 Pengembangan 

daya tarik dan 

atraksi wisata 

dengan 

dukungan CSR. 

Pengembangan 

desa wisata di 

sekitar DTW. 

Penyusunan 

rencana 

pengembangan 

desa wisata. 

x          Tersusunnya 

dokumen rencana 

pengembangan 

desa wisata. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa serta 

pemerintah 

kecamatan dan 

desa. 

  Pendampingan 

pengembangan 

desa wisata. 

 x x x x x x x x x Jumlah desa wisata 

yang sudah dapat 

mengelola dan 

menjual daya 

tarik/paket wisata. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa serta 

pemerintah 

kecamatan dan 

desa. 

 Pengembangan 

bekas area 

pertambangan 

menjadi agro-

edu-

ecotourism. 

Kerja sama 

dengan 

perusahaan 

pertambangan 

batu bara untuk 

reklamasi dan 

pascatambang 

menjadi agro-

edu-ecotourism.  

  x x x x x x x x Terbangunnya 

agro-edu-

ecotourism di area 

bekas tambang. 

Dibukanya agro-

edu-ecotourism di 

area bekas 

tambang untuk 

wisatawan. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

masyarakat 

sekitar lokasi, 

dan pokdarwis. 

  Pengembangan 

event tahunan 

skala provinsi 

dan nasional. 

Penyusunan 

roadmap 

kegiatan event, 

seperti Baayun 

Maulid,  Tapin 

Art Festival, dan 

haul para datu 

yang 

x          Tersedianya 

roadmap kegiatan 

event Baayun 

Maulid, Tapin Art 

Festival, dan haul 

datu-datu. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Bappelitbang 
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dimakamkan di 

Kabupaten 

Tapin sebagai 

event tahunan.  

   MoU dengan 

perusahaan-

perusahaan 

yang ada di 

Kabupaten 

Tapin dalam 

bentuk CSR bagi 

event yang 

dilaksanakan di 

Kabupaten 

Tapin sesuai 

dengan roadmap 

yang disusun. 

 x         Jumlah MoU antara 

Pemerintah 

Kabupaten Tapin 

dengan 

perusahaan-

perusahaan untuk 

CSR 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Pelaksanaan 

kegiatan Baayun 

Maulid, Tapin 

Art Festival, dan 

haul datu-datu 

dalam skala 

provinsi dan 

nasional. 

 x x x x x x x x x - Terlaksananya 
kegiatan event 

- Jumlah peserta 
event 

- Jumlah 
pengunjung 
event di setiap 
tahun 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Bappelitbang 

3 Pengembangan 

fasilitas 

pariwisata di 

pusat pelayanan 

maupun daya 

tarik wisata 

Pembangunan 

hotel 

berbintang di 

Kabupaten 

Tapin. 

Penyusunan 

dokumen 

peluang 

investasi 

pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

 x     x    Tersusunnya 

dokumen peluang 

investasi 

pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

Kabupaten Tapin. 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu  

- Bappelitbang 

- Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 
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agar kebutuhan 

wisatawan 

terpenuhi. 

Kabupaten 

Tapin. 

  Sosialisasi 

peluang 

investasi 

pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

ke investor. 

  x     x   Terlaksananya 

sosialisasi kepada 

investor. 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu  

- Bappelitbang 

- Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

 Pembangunan 

fasilitas 

pariwisata di 

DTW. 

Pembangunan 

fasilitas wisata 

di DTW 

unggulan 

(diurutkan 

mulai dari KSP 

lalu KPP, seperti 

arahan dalam 

perwilayahan 

pariwisata). 

x x x x x x x x x x Terbangunnya 

fasilitas wisata di 

DTW unggulan. 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

   Pengembangan 

homestay di 

sekitar DTW 

yang dikelola 

oleh 

masyarakat. 

 x x x x x x x x x Jumlah homestay  Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa serta 

pemerintah 

kecamatan dan 

desa. 

4 Pengurangan 

ancaman 

kebakaran 

lahan dengan 

Pelaksanaan 

program 

pencegahan 

kebakaran. 

Sosialisasi 

pencegahan 

kebakaran 

lahan. 

x x x x x x x x x x Terlaksananya 

sosialisasi di area 

yang rentan dan 

rawan kebakaran. 

Badan 

Penanggulang

an Bencana 

Daerah 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait.  
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 kerja sama 

masyarakat-

swasta melalui 

CSR. 

Pembentukan 

Desa Tangguh 

Bencana melalui 

Taruna Siaga 

Bencana 

(Tagana). 

x     x     Jumlah desa 

Tangguh Bencana  

Badan 

Penanggulang

an Bencana 

Daerah 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait  

 Renovasi area 

bekas 

kebakaran lahan 

x x x x x x x x x x Luas area bekas 

kebakaran yang 

direnovasi 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait 

5 Peningkatan 

kesadaran dan 

peningkatan 

kualitas sanitasi 

lingkungan 

untuk 

mendukung 

pengembangan 

pariwisata. 

Peningkatan 

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 

sanitasi 

lingkungan. 

Penyuluhan 

sanitasi 

lingkungan 

kepada 

masyarakat di 

sekitar DTW. 

x x    x x    - Terlaksananya 

penyuluhan 

sanitasi 

lingkungan 

- Jumlah peserta 

penyuluhan 

sanitasi 

lingkungan 

Dinas 

Perumahan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait  

  Penyuluhan 

tentang bank 

sampah dan 4R 

(reduce, reuse, 

recycle, dan 

replace). 

X x x x x x x x x X - Terlaksananya 

penyuluhan 

tentang bank 

sampah dan 4R 

- Jumlah peserta 

penyuluhan 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait  

 Peningkatan 

kualitas 

sanitasi 

lingkungan, 

khususnya di 

DTW unggulan. 

Perbaikan 

drainase 

 x x x x x     Panjang drainase 

yang diperbaiki 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Pemerintah 

Kecamatan dan 

Desa terkait  

 Program 

pengelolaan air 

 x x x x x     Jumlah fasilitas 

pengelolaan air 

Dinas 

Perumahan, 

Pemerintah 

kecamatan dan 
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limbah domestik limbah domestik Permukiman, 

dan 

Pertanahan 

desa terkait  

 Program bank 

sampah 

  x x x x x    Jumlah bank 

sampah yang aktif 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Pemerintah 

kecamatan dan 

desa terkait  

6 Pengembangan 

DTW unggulan 

yang 

menonjolkan 

keunikan 

Kabupaten 

Tapin.   

Pengembangan 

DTW unggulan 

sesuai 

perwilayahan 

pengembangan 

pariwisata. 

Penyusunan 

masterplan 

kawasan 

pengembangan 

pariwisata dan 

kawasan 

strategis 

pariwisata 

Kabupaten 

Tapin. 

 x x x x      Tersedianya 

dokumen 

masterplan 

kawasan 

pengembangan 

pariwisata dan 

kawasan strategis 

pariwisata 

Kabupaten Tapin. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Bappelitbang 

7 Pengembangan 

informasi 

wisata, 

khususnya jalur 

penghubung 

Banjarmasin–

Martapura–

Tapin–

Lhoksado. 

Pembangunan 

rest area dan 

pusat 

informasi di 

pintu masuk 

Kabupaten 

Tapin di Desa 

Binuang, 

Lokpaikat, dan 

Piani. 

Penyusunan 

Masterplan dan 

DED rest area 

dan pusat 

informasi wisata 

di pintu masuk 

Kabupaten 

Tapin di Desa 

Binuang, 

Lokpaikat, dan 

Piani. 

 x         Tersedianya 

dokumen 

masterplan dan 

DED rest area dan 

pusat informasi 

wisata. 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

- Bappelitbang 

- Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

   Pembangunan 

rest area dan 

pusat informasi 

di pintu masuk 

  x x x      Terbangunnya rest 

area dan pusat 

informasi 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

- Bappelitbang 

- Dinas 

Kebudayaan 

dan 



 

53 

Kabupaten 

Tapin di Desa 

Binuang, 

Lokpaikat, dan 

Piani. 

Ruang Pariwisata 

8 Peningkatan 

aksesibilitas 

wisata. 

Pemasangan 

rambu-rambu 

wisata di jalur 

utama 

Banjarmasin-

Martapura-

Tapin-

Lhoksado. 

Pemasangan 

peta wisata 

Kabupaten 

Tapin di Desa 

Binuang, 

Lokpaikat, dan 

Piani. 

x  x x x  x x x  Terpasangnya peta 

wisata Kabupaten 

Tapin di lokasi 

yang ditentukan. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

- Dinas 

Perhubungan  

  Pemasangan 

peta wisata 

Kabupaten 

Tapin di 

Banjarbaru. 

x     x     Terpasangnya peta 

wisata Kabupaten 

Tapin di 

Banjarbaru. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

- Pemerintah 

Kabupaten 

Tapin 

- Pemerintah 

Kabupaten 

Banjarbaru 

   Pemasangan 

penunjuk arah 

DTW di lokasi 

yang strategis.  

x  x  x  x  x  Terpasangnya 

penunjuk arah di 

lokasi yang 

ditentukan. 

Dinas 

Perhubungan 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 
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Tabel 4.2 Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata 

No. Misi Pembangunan: Membangun industri pariwisata alam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, beridentitas lokal Banjar dan Dayak 

Meratus, serta berstandar internasional. 

 

Tujuan: Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam serta sosial-budaya 

Banjar dan Dayak Meratus. 

Strategi Rencana Indikasi 

Kegiatan 

Tahun Pelaksanaan Indikator 

Capaian 

OPD 

Penanggung 

Jawab 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mengembangkan 

UMKM industri 

pariwisata dan 

industri 

pendukung 

pariwisata 

melalui skema 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemberdayaan 

UMKM 

Industri 

Pariwisata 

Pengorgani- 

sasian UMKM 

di setiap lokasi 

wisata/ 

sektoral/ 

wilayah. 

x x         - Jumlah 

UMKM yang 

diorganisasi

-kan 

- Jumlah 

koperasi/ 

perkumpul-

an yang 

terbentuk 

Dinas 

Perindustrian 

 

- Dinas 

Perdagangan 

- Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa. 

   Sosialisasi 

rencana 

pengembang-

an industri 

pariwisata. 

 x     x    Jumlah UMKM 

industri 

pariwisata 

yang 

menerima 

sosialisasi 

Dinas 

Perindustrian 

 

- Dinas 

Perdagangan 

- Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa. 

   Pendam-

pingan UMKM  

 x x x x x x x x X - Jumlah 

UMKM yang 

didampingi 

- Jumlah 

Dinas 

Perindustrian 

 

- Dinas 

Perdagangan 

- Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 
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interaksi 

pendamping

-an 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

- Dinas PUPR 

   Peningkatan 

motivasi usaha 

 x x x x x x x x x Jumlah UMKM 

yang 

menerima 

peningkatan 

motivasi 

Dinas 

Perindustrian 

  

- Dinas 

Perdagangan 

- Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

2 Meningkatkan 

kapasitas 

industri 

pariwisata 

secara bertahap 

untuk mencapai 

standar 

internasional 

melalui 

pemanfaatan 

teknologi IT. 

Peningkatan 

kapasitas 

usaha industri 

pariwisata 

Pelatihan 

pemanfaatan 

teknologi IT 

untuk 

pengembangan 

usaha pelaku 

industri 

pariwisata. 

  x x x x x x x x Jumlah UMKM 

yang 

menerima 

pelatihan 

pemanfaatan 

IT dalam 

usaha 

Dinas Kominfo Dinas Perindustrian 

dan 

Dinas Perdagangan 

 Tujuan: Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas lokal melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, 

nasional, dan internasional, serta menghargai dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. 

3 Membangun 

keterkaitan 

usaha pariwisata 

dalam rangka 

membangun 

Penguatan 

struktur 

industri 

pariwisata. 

Membentuk 

Forum 

Pengembangan 

Industri 

x          - Jumlah 

forum yang 

terbentuk 

- Jumlah 

pelaku 

Dinas 

Perindustrian 

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 
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struktur industri 

pariwisata yang 

kuat. 

Pariwisata usaha 

industri 

pariwisata 

yang 

terlibat 

dalam 

forum 

   Pendampingan 

forum 

pengembangan 

Industri 

pariwisata. 

x x x x x x x x x x Jumlah 

kegiatan 

pendamping-

an 

Dinas 

Perindustrian 

Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

 

4 Mengendalikan 

perkembangan 

usaha industri 

pariwisata untuk 

menjaga 

keberlanjutan 

dalam jangka 

panjang 

Sosialisasi 

sertifikasi 

usaha 

pariwisata  

 x     x     Jumlah 

kegiatan 

sosialisasi 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- ASITA 

- PHRI 

- Lembaga 

Sertifikasi Usaha 

 Pemantauan, 

evaluasi, dan 

pengendalian 

pembangunan 

industri 

pariwisata. 

Pelaksanaan 

pemantauan 

x x x x x x x x x x Jumlah 

kegiatan 

pemantauan  

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Bappelitbang 

 Evaluasi x x x x x x x x x x Jumlah 

kegiatan 

evaluasi 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Bappelitbang 

  Pengendalian x x x x x x x x x x Jumlah 

kegiatan 

pengendalian 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Bappelitbang 

- OPD di Kabupaten 

Tapin 

5 Membangun 

kolaborasi 

dengan berbagai 

pemangku 

kepentingan 

Pembentukan 

kemitraan 

pengembang-

an industri 

Identifikasi 

pemangku 

kepentingan 

pengembang-

an industri 

x  x  x  x  x  Jumlah 

peluang 

program/ 

kegiatan 

pengembang-

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Bupati 

- Wakil Bupati 

- Bappelitbang 
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untuk 

pengembangan 

pariwisata, 

usaha 

pariwisata, dan 

usaha 

pendukung 

pariwisata 

Kabupaten 

Tapin. 

pariwisata. pariwisata.  an wisata dari 

lembaga lain 

yang bisa 

diidentifikasi.  

  Pembentukan 

kerja sama 

pengembangan 

industri 

pariwisata. 

 x  x  x  x  x Adanya MoU 

yang 

disepakati 

dengan pihak 

lain 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Bupati 

- Wakil Bupati 

- Bappelitbang 

  Penguatan 

kerja sama 

pengembangan 

industri 

pariwisata. 

  x  x  x  x  - Kegiatan 

pemelihara-

an kerja 

sama 

- Jumlah 

kegiatan 

yang 

memanfaat-

kan kerja 

sama 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

- Bupati 

- Wakil Bupati 

- Bappelitbang 
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Tabel 4.3 Indikasi Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata 

No. Misi Pembangunan: Membangun pemasaran yang sinergis, terpadu, dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai pariwisata alam serta 

budaya Banjar dan Dayak Meratus yang berdaya saing internasional. 

 

Tujuan: Meningkatkan keterpaduan pemasaran berbasis pariwisata digital (e-tourism) bersama pemerintah, provinsi, maupun lintas pelaku dengan 

target membangun citra sebagai destinasi geopark Meratus serta budaya Banjar dan Dayak Meratus yang berdaya saing internasional. 

Strategi Rencana Indikasi 

Kegiatan 

Tahun Pelaksanaan Indikator 

Capaian 

OPD 

Penanggung 

Jawab 

Pemangku 

Kepentingan 

Terkait 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Membangun dan 

memperkuat citra 

pariwisata 

Kabupaten Tapin 

sebagai destinasi 

Geopark Meratus 

serta Budaya 

Banjar dan Dayak 

Meratus. 

Pembangunan 

citra 

pariwisata  

Penyusunan citra 

pariwisata 

Kabupaten Tapin 

sebagai destinasi 

Geopark Meratus 

serta Budaya 

Banjar dan Dayak 

Meratus. 

x x x        Terbentuknya 

konsep citra 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Bappelitbang 

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

  Survei citra 

Kabupaten Tapin 

sebagai destinasi 

Geopark Meratus 

serta Budaya 

Banjar dan Dayak 

Meratus. 

  x   x     Jumlah 

responden yang 

mengetahui 

Kabupaten 

Tapin sebagai 

destinasi 

Geopark Meratus 

serta Budaya 

Banjar dan 

Dayak Meratus. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

-- 

2 Menggencarkan 

promosi 

pariwisata 

Penguatan 

promosi 

Promosi 

pariwisata melalui 

x x x x x x x x x x Adanya media 

sosial yang 

dikelola secara 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

- Bagian 

Hubungan 

Kemasyarakat
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Kabupaten Tapin 

melalui berbagai 

media dan event. 

 

pariwisata media sosial berkelanjutan. Pariwisata -an  

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

 Promosi 

pariwisata melalui 

media cetak 

x x x x x x x x x x Jumlah promosi 

di media cetak 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

-- 

 Pembentukan tim 

media promosi 

x          Terbentuknya 

tim media 

promosi 

pariwisata 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Bagian 

Hubungan 

Kemasyarakat

-an  

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

 Penyusunan 

konten-konten 

promosi video 

x x x x x x x x x x Jumlah konten 

video yang 

disebarluaskan 

melalui media 

digital 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Bagian 

Hubungan 

Kemasyarakat

-an  

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

 Pembuatan 

konten-konten 

promosi berupa 

gambar 

x x x x x x x x x x Jumlah konten 

gambar promosi 

yang 

disebarluaskan 

melalui media 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Bagian 

Hubungan 

Kemasyarakat

-an  

- Dinas 

Komunikasi 
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digital dan 

Informatika 

 Penyelenggaran 

Tapin Art Festival 

x x x x x x x x x x Terseleng-

garanya Tapin 

Art festival 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

OPD Kabupaten 

Tapin 

 Penyelenggaraan 

Baayun Maulid 

x x x x x x x x x x Terseleng-

garanya Baayun 

Maulid 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

OPD Kabupaten 

Tapin 

 Perencanaan event 

di Geopark 

Meratus 

x          Tersusunnya 

perencanaan 

event pariwisata 

di Geopark 

Meratus 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

- Kecamatan 

- Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

PTSP 

 Penyelenggaraan 

event di Geopark 

Meratus 

 x x x x x x x x x Terselenggara-

nya 

perencanaan 

event pariwisata 

di Geopark 

Meratus 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

- Kecamatan 

- Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

PTSP 

3 Membangun kerja 

sama pemasaran 

pariwisata 

antardaerah yang 

Kerja sama 

pariwisata 

Kesepakatan kerja 

sama promosi 

pariwisata daerah 

x  x  x  x  x  Jumlah kerja 

sama (MoU) 

promosi yang 

disepakati 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

-- 
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 meliputi 

kolaborasi duta 

wisata dan 

kolaborasi paket 

wisata. 

 

Pertukaran 

kunjungan duta 

wisata 

 x  x  x  x  x Jumlah kegiatan 

pertukaran 

kunjungan duta 

wisata 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

-- 

 Pertukaran 

promosi wisata  

 x  x  x  x  x Jumlah kegiatan 

pertukaran 

promosi 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

-- 

 Penyusunan paket 

wisata bersama 

  x  x  x  x  Jumlah paket 

wisata bersama 

yang disusun 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

ASITA dan HPI 

 Tujuan: Mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berulang dan berkualitas. 

4 Mengembangkan 

paket wisata 

religi, budaya, 

dan alam melalui 

kolaborasi antara 

agen wisata, 

pemerintah, 

masyarakat, dan 

perusahaan. 

Pengembang-

an paket 

wisata 

Pelatihan 

pembuatan paket 

wisata untuk agen 

wisata. 

x          Jumlah agen 

wisata yang 

dilatih 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

ASITA dan HPI 

 Pendampingan 

agen wisata 

 x x x x x x x x X - Jumlah 

kegiatan 

pendampingan 

- Jumlah agen 

wisata yang 

didampingi 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

ASITA dan HPI 

5 Membangun 

sistem 

manajemen 

pengelolaan 

pariwisata yang 

menunjang 

aktivitas 

Pembangunan 

sistem 

manajemen 

pariwisata 

berbasis 

Internet of 

Things (IoT). 

Penyusunan 

sistem manajemen 

 x x x       Terbentuknya 

sistem 

manajemen 

pariwisata. 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Bappelitbang 

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

 Perencanaan x x         Tersusunnya Dinas - Bappelitbang 
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perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring, 

evaluasi, dan 

pengendalian.  

sistem manajemen 

berbasis IoT 

rencana sistem 

manajemen 

berbasis IoT. 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

- Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 
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Tabel 4.4 Indikasi Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

No. Misi Pembangunan: Membangun kelembagaan secara parsitipatif dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan agar 

terwujudnya destinasi wisata alam yang berdaya saing internasional. 

 Strategi Rencana Program Tahun Pelaksanaan Indikator 
Capaian 

OPD 
Penanggung 

jawab 

Pemangku 
Kepentingan 

Terkait 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Optimalisasi 

potensi 

sumberdaya 

manusia pada 

pemerintah, 

swasta dan 

masyarakat 

Peningkatan 

tingkat 

pendidikan dan 

ketrampilan 

(Skill) 

Pendidikan khusus 

kepariwisataan untuk 

staf Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata (S1, S2, 

dan S3) 

 x   x   x   Jumlah staf 

yang 

menempuh 

dan lulus 

pendidikan 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Perguruan tinggi 

terkemuka di 

Indonesia. 

 Pelatihan 

kepariwisataan, seperti 

- pariwisata 

berkelanjutan; 

- desa wisata; 

- manajemen destinasi; 

- regulasi 

kepariwisataan; 

- promosi dan 

pemasaran; serta 

- pengelolaan Tourism 

Information Center.  

  x   x   x  - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

- Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
- Perguruan tinggi 

terkemuka di 
Indonesia 
- Pengelola desa 

wisata yang 
sudah maju 
- Perusahaan 

swasta 

 Pelatihan 
kepariwisataan untuk 
anggota DPRD, yaitu  
- pariwisata 

berkelanjutan; 
dan 

- regulasi 

 x     x    - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

DPRD Kabupaten 
Tapin 
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kepariwisataan.  

 Pelatihan 
kepariwisataan 
terhadap masyarakat 
umum untuk sadar 
wisata dan Sapta 
Pesona. 

x  x  x  x  x  - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

 

 Pelatihan 
kepariwisataan untuk 
pengelola DTW dan 
pokdarwis, yaitu: 
- desa wisata; 
- pariwisata 

berkelanjutan; 
- manajemen 

destinasi; 
- sadar wisata dan 

Sapta Pesona; 
- promosi dan 

pemasaran; 
- penyusunan paket 

wisata; serta 
- manajemen 

homestay. 

x x x x x x x x x x - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

- Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
- ASITA  
- HPI 
- PHRI 

 

 Pelatihan keterampilan 

teknis yang relevan 

dengan pariwisata 

untuk masyarakat dan 

pelaku usaha pariwisata 

terkait, yaitu 

 x  x  x  x  x - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata. 

- Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
- Dinas Kesehatan 
- Dinas 

Perindustrian 
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pembuatan, penyajian, 

dan higienitas makanan 

khas. 

pelatihan 

 

- PHRI 

   Pelatihan keterampilan 

teknis yang relevan 

dengan pariwisata 

untuk masyarakat dan 

pelaku usaha pariwisata 

terkait, yaitu 

- manajemen 
homestay; 
- keterampilan bahasa 

asing; 
- pelatihan pemandu 

wisata; dan 
- pengembangan seni 

budaya. 

x  x  x  x  x  - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

-  PHRI 
Kalimantan 
Selatan 
- HPI Kalimantan 

Selatan 
- Institut Seni 

Indonesia 
- Sekolah bahasa 

asing 

   Pelatihan keterampilan 

teknis yang relevan 

dengan pariwisata 

untuk masyarakat dan 

pelaku usaha pariwisata 

terkait, yaitu 

pembuatan dan 

pemasaran cendera 

mata. 

 

x     x     - Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

- Jumlah 

peserta 

pelatihan 

 

Dinas 
Perindustrian 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

   Pelatihan keterampilan 

teknis yang relevan 

dengan pariwisata 

untuk masyarakat dan 

pelaku usaha pariwisata 

x     x     Jumlah 

kegiatan 

pelatihan 

Jumlah peserta 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

- Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 
- Badan SAR 

Nasional 
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terkait, yaitu SAR 

(Search and Rescue). 

pelatihan 

   Memfasilitasi sertifikasi 

profesi SDM pariwisata 

x x x x x x x x x x Jumlah SDM 

pariwisata 

yang 

tersertifikasi 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

- Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
- Lembaga 

Sertifikasi 
Profesi 

2 Optimalisasi 

dan sinergi 

lembaga 

pemerintah, 

swasta, dan 

masyarakat 

dalam bidang 

kepariwisataan.  

Pembentukan 

lembaga swasta 

dan masyarakat 

pada bidang 

pariwisata. 

 

Memfasilitasi 

pembentukan lembaga 

swasta dan masyarakat, 

seperti 

- pokdarwis; 
- Forum Komunikasi 

Desa Wisata; 
- Organisasi Pemandu 

Wisata/Himpunan 
Pemandu Indonesia 
(HPI); 
- Organisasi Biro 

Perjalanan 
Wisata/Association 
of The Indonesian 
Tours and Travel 
Agencies (ASITA); 
serta 
- Organisasi Hotel dan 

Restoran/Persatuan 
Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) 

x x x x x      Jumlah 

lembaga 

swasta dan 

masyarakat 

dalam bidang 

pariwisata. 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

- Kementerian 
Pariwisata 
- Perguruan tinggi 

terkemuka di 
Indonesia 
- Perusahaan 

swasta 
- ASITA Provinsi 

Kalimantan 
Selatan 
- PHRI Provinsi 

Kalimantan 
Selatan 
- HPI Provinsi 

Kalimantan 
Selatan 

 Peningkatan 

peran dan 

sinergi lembaga 

swasta dan 

Pembinaan 

kelembagaan swasta 

dan masyarakat, seperti 

- pokdarwis; 

 x x x x x x x x x Jumlah 

lembaga 

swasta dan 

masyarakat 

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

- Kementerian 
Pariwisata 
- Perguruan tinggi 

terkemuka di 
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masyarakat 

pada bidang 

pariwisata. 

 

- Forum Komunikasi 
Desa Wisata; 
- Organisasi Pemandu 

Wisata/Himpunan 
Pemandu Indonesia 
(HPI); 
- Organisasi Biro 

Perjalanan 
Wisata/Association 
of The Indonesian 
Tours and Travel 
Agencies (ASITA); 
serta 
- Organisasi Hotel dan 

Restoran/Persatuan 
Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI). 

dalam bidang 

pariwisata 

yang dibina. 

Indonesia 
- Perusahaan 

swasta 
- HPI Kabupaten 

Tapin (jika 
sudah 
terbentuk) 
- ASITA 

Kabupaten 
Tapin (jika 
sudah 
terbentuk) 
- PHRI Kabupaten 

Tapin (jika 
sudah 
terbentuk) 

3 Penetapan 

regulasi rencana 

induk 

pembangunan 

kepariwisataan. 

Penyusunan 

peraturan 

tentang 

kepariwisataan 

Penyusunan Naskah 

Akademik (NA) dan draf 

perda tentang rencana 

induk pembangunan 

kepariwisataan. 

x          Tersusunnya 

NA dan draf 

perda 

Bappelitbang - Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 
- Bagian Hukum  
- DPRD 
- Perguruan tinggi 

terkemuka di 
Indonesia. 

   Penetapan perda 

tentang rencana induk 

pembangunan 

kepariwisataan. 

 x         Ditetapkannya 

perda 

Bappelitbang - Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 
- Bagian Hukum  
- DPRD 
- Perguruan tinggi 

terkemuka di 
Indonesia. 
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BAB 5 
MEKANISME PENGENDALIAN  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
 
 
 

5.1 Tujuan dan Sasaran Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan 

Pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan merupakan sistem 
dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan 
kepariwisataan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan 
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana—dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan dan pengawasan. 

 
A. Tujuan Pengendalian 

 Tujuan dari pengawasan dan pengendalian ialah untuk menjamin pelaksanaan 
program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan sesuai dengan 
tahapan yang telah ditentukan dalam Ripparkab serta dapat memberikan manfaat yang 
luas bagi daerah dan masyarakat. Dalam pembangunan kepariwisataan, pengendalian 
berfokus pada empat aspek, yaitu destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. 
Fokus terhadap empat aspek ini bertujuan agar sumber daya yang ada, yaitu dana, 
tenaga, dan waktu, tidak terbuang sia-sia. 

 
B. Sasaran Pengendalian 

 Sasaran yang harus dicapai melalui pengendalian pelaksanaan Ripparkab 
Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan kepariwisataan dalam Ripparkab. 

2. Mendapatkan hasil evaluasi pencapaian target keluaran pelaksanaan program atau 
kegiatan pembangunan kepariwisataan dalam Ripparkab. 

3. Tersosialisasikannya hasil pemantauan dan evaluasi kepada seluruh pihak terkait. 

 

5.2 Aspek-aspek Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan 

 Aspek-aspek pengendalian pembangunan kepariwisataan setidaknya terdiri dari 
tiga aspek, yaitu aspek waktu, aspek objek, dan aspek subjek. Penjelasan dari masing-
masing aspek tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Aspek Waktu 
 Aspek ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pengendalian yang 
dilakukan terdiri dari dua macam, yaitu preventif dan represif. 

– Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan 
sedang berlangsung. Ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, dilakukan 
kontrol antara time line dengan target di setiap tahapan. 

– Pengendalian represif adalah pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan 
selesai. 
  

2. Aspek Objek 
 Aspek objek berkaitan dengan pengendalian administrasi dan operasional 
kegiatan.  

– Pengendalian administratif adalah pengendalian yang dilakukan pada bidang 
administrasi. Tertib administrasi menjadi fokus dari pengendalian ini sehingga 
program yang dilaksanakan akan dinilai dari sisi administrasi. 

– Pengendalian operasional merupakan proses untuk meyakinkan bahwa setiap 
tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

 

3. Aspek Subjek 
 Aspek subjek berkaitan dengan pengendalian internal dan eksternal.  

– Pengendalian internal adalah pengendalian yang ditujukan pada pelaku internal 
organisasi; dalam hal ini adalah pemerintah melalui OPD terkait. Pengendalian 
internal dilakukan untuk menjamin proses pembangunan dilakukan dengan efektif 
dan efisien, mempunyai laporan keuangan yang layak, serta kepatuhan terhadap 
regulasi yang berlaku. 

– Pengendalian eksternal adalah pengendalian yang ditujukan pada pelaku di luar 
organisasi; dalam hal ini adalah masyarakat, pelaku usaha pariwisata, wisatawan, 
dan pihak-pihak lain yang terkait. 

 

5.3 Indikator dan Tolok Ukur Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan 

Indikator pembangunan kepariwisataan dalam Ripparkab ini tercantum pada 
tabel indikasi program pembangunan yang idealnya disepakati oleh penanggung jawab 
program dan para pemangku kepentingan terkait. Tolok ukur keberhasilan kegiatan 
dilihat melalui indikator capaian yang dapat dinilai oleh tim penilai.  

Format alat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Ripparkab 
dapat dilakukan dengan mengadaptasi Formulir Pengendalian Pelaksanaan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota, seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 18 tahun 2016 tentang  Pedoman  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  
Evaluasi  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah. 
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Gambar 5.1 Formulir Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sumber: Permendagri No. 18 tahun 2016 
 

 
5.4 Tim Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 tahun 2014 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan, Pasal 9 Ayat (1) Huruf (c), bahwa Bupati 
Kabupaten Tapin melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan 
kepariwisataan. Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh Bupati Kabupaten Tapin ini 
dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani 
bidang pengawasan. Pada Ayat (2) berbunyi bahwa dalam hal pemerintah daerah yang 
tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah kepariwisataan, gubernur atau 
bupati/walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk 
melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu, pengawasan 
kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Tapin yang tercantum dalam Ripparkab adalah 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau OPD lain yang bertindak sebagai penanggung 
jawab program. OPD yang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan 
kepariwisataan selanjutnya menyampaikan laporan pengendalian kepada Bappelitbang 
dan disampaikan kepada Bupati. Secara diagramatis, peran masing-masing pihak dalam 
tim pengendalian pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut.  
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Gambar 5.2 Peran Tim Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Tapin 

Sumber: Permendagri No. 18 tahun 2016 

Selain pengawasan dan pengendalian kegiatan yang telah tercantum dalam 
Ripparkab yang telah menjadi bagian dari rencana kerja OPD, pengawasan untuk 
kegiatan pariwisata dapat melibatkan setiap orang, termasuk pengusaha pariwisata dan 
wisatawan. Pengawasan oleh setiap orang tersebut dapat disampaikan dalam bentuk 
laporan tertulis yang memuat: a) identitas pelapor; b) tanggal pelaporan; c) waktu dan 
tempat kejadian; serta d) kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan 
dampak negatif. Pelaporan ini dapat disampaikan secara tertulis langsung kepada Dinas 
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Menyepakati indikator 
keberhasilan program/ 

kegiatan pembangunan 

kepariwisataan dalam 

Ripparkab yang merupakan 
kewenangan lintas sektor 
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Kebudayaan dan Pariwisata ataupun secara online melalui fasilitas aspirasi yang ada di 
laman remi Kabupaten Tapin yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tapin. 

 

5.5 Prosedur Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan 

Prosedur pengendalian pembangunan kepariwisataan yang tercantum dalam 
Ripparkab Kabupaten Tapin dapat dilakukan sesuai prosedur berikut ini. 

1. Menentukan   indikator   keberhasilan   setiap   program   dan   kegiatan   
pembangunan kepariwisataan dalam Ripparkab. 

2. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan setiap program dan 
kegiatan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran berjalan. 

3. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian target dengan realisasi pelaksanaan 
program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran berjalan. 

4. Melaporkan hasil penilaian terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan 
kegiatan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran berjalan. 

5. Mengevaluasi   keunggulan   dan   kelemahan   pelaksanaan   program   dan   
kegiatan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran berjalan. 

6. Menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai hasil evaluasi. 
7. Melaporkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan. 
8. Menyelenggarakan sosialisasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan tahun anggaran berjalan. 

Sementara itu, pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tapin 
yang melibatkan setiap orang dapat dilakukan sesuai prosedur sebagai berikut. 

1. Melaporkan secara langsung ke Disbudpar Kabupaten Tapin dengan mengisi 
formulir aduan/aspirasi secara offline atau online di laman yang dikelola oleh 
Disbudpar atau tidak langsung melalui laman resmi Kabupaten Tapin yang 
dikelola oleh Diskominfo. 

2. Laporan yang disampaikan langsung akan dievaluasi untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti. 

3. Laporan yang disampaikan secara tidak langsung dapat dipilah oleh Diskominfo 
dan diteruskan kepada Disbudpar untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. 

4. Disbudpar menyampaikan aduan tersebut, hasil evaluasi, dan tindak lanjut yang 
dilakukan sebagai bagian dari laporan pengendalian pembangunan 
kepariwisataan kepada Bappelitbang Kabupaten Tapin. 

5. Bappelitbang Kabupaten Tapin menyampaikan laporan pengendalian 
pembangunan kepariwisataan ke Bupati Kabupaten Tapin. 
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Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 tahun 2014 dan Permendagri No. 18 tahun 2016 

 

 
 
 
 
 

Gambar 5.3 Prosedur Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan yang Tercantum dalam 

Ripparkab Tapin 
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Gambar 5.4 Prosedur Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan oleh Setiap Orang 

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 tahun 2014 
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