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KATA PENGANTAR 

 

Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism 

Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di 

luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama 

(bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara 

yang dikunjungi. Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang 

tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang 

dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi 

teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, Kesehatan, olah raga. keagamaan, belanja, 

transit, dan lain-lain, Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, 

pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Pelancong (Excursionist) adalah setiap 

pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat 

yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu 

negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang 

tersedia di negara tersebut). 

Buku ini merupakan pendanaan Kementerian Ristek BRIN dengan nomor pendanaan Grant 

of Ministry of Research and Technology, Director of Research and Society Development, 

Number 10/E1/KPT/ 2020, Penelitian Penelitian Desentralisasi Penelitian Terapan Unggulan 

Perguruan Tinggi 

Surabaya, Desember 2020 

Penulis 
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BAB I 

PARIWISATA LHOKSADO KALIMANTAN SELATAN 

 

Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki 

fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata 

nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, 

seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 

alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisatan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010 – 2025 

menetapkan ruang lingkup wilayah KSPN Lhoksado merupakan salah satu dari 

88 (delapan puluh delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) Destinasi 

Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya 

dimana DPN ini memiliki pencitraan wilayah destinasi pariwisata River of Gems. 
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RIPPARNAS merupakan acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku 

pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun 

daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan 

pembangunan kepariwisataan nasional. Pembangunan pariwisata pada KSPN 

Lhoksado dan sekitarnya terdapat di Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
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Perda   Provinsi   Kalimantan   Selatan   tentang   RPJPD   Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2005 – 2025 

Prediksi kondisi umum daerah terhadap pariwisata adalah berkembang sejalan 

dengan perubahan orientasi pengelolaan dalam konsep pelestarian SDA, 

khususnya wisata agro.

Arah umum jangka panjang pariwisata dalam RPJD terdapat pada pembangunan 

jangka panjang bidang SDM dan Sosial-Budaya-Agama dengan berbagai 

kebijakan yang dapat mendorong pemasaran pariwisata dan pengembangan 

destinasi pariwisata serta sektor jasa yang selaras dengan perkembangan 

ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menetapkan Kota 

Banjarmasin sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang artinya Kota 

Banjarmasin sudah dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan 

pariwisata berskala Nasional maupun Internasional. PKN tersebut didukung 

dengan hadirnya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), RPJPD Kalimantan Selatan 

menetapkan 2 (dua) PKW yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan 

pembangunan kepariwisataan yaitu: 

a) Kota  Martapura  sebagai  pusat  layanan  pendidikan  keagamaan  pondok 

pesantren, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan sentra industri 

dan pedagangan batu permata, pusat layanan industri pariwisata religius 
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dan pariwisata sungai, layanan perdagangan sumberdaya mineral, 

perkebunan, pertanian dan hortikultura; 

b) Kota Amuntai sebagai pusat layanan regional untuk industri kerajinan 

rumah tangga, pusat layanan pendidikan pondok pesantren, pusat 

layanan pariwisata kerbau rawa, pusat layanan peternakan, perikanan, 

perkebunan, pertanian,dan hortikultura lahan rawa 

 

Selain menetapkan PKN dan PKW, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sudah 

menetapkan  daya  tarik  atau  daya  tarik  wisata  unggulan  Provinsi Kalimantan 

Selatan yang, meliputi: 

a) Obyek wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pulau 

Kembang, Pulau Kaget, Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala, Tahura 

Sultan Adam dan Lembah Kahung di Kabupaten Banjar, Upau, Jaro, Danau 

Undan Banua Lawas di Kabupaten Tabalong, Air Panas Hantakan, Pagatan, 

Batang Alai Selatan, Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gua 

Temu Luang dan Gua Sunggung di Kabupaten Kotabaru;

b) Obyek wisata bahari di Kabupaten Kotabaru dan Tanah laut, Terumbu 

Karang, Pulau Kunyit (Kotabaru), Teluk Tamiang; 

c) Obyek  wisata  budaya  terutama  di  Loksado,  Pasar  Terapung,  Dayak 

Meratus; 
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d) Obyek  wisata  pantai Swarangan Jorong, Takisung, Pagatan,  Sarang Tiung 

Kotabaru; 

 

e) Obyek wisata buatan/atraksi antara lain Pasar Terapung Kuin 

Banjarmasin, Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar,  Kerbau Rawa Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Pendulangan Intan Sungai Tiung Cempaka Kota Banjarbaru, Waduk Riam 

Kanan, Tanjung Puri di Kabupaten Tabalong; 

f) Obyek wisata religius Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kalampayan, 

Datu Sanggul, Kubah Basirih Banjarmasin, Mesjid Jami Banjarmasin, 

Mesjid Sultan Suriansyah Banjarmasin, Mesjid Sabilal Muhtadin 

Banjarmasin, Mesjid Al Karomah Martapura, Mesjid Taqwa Kandangan, 

Mesjid Jami Barabai, Mesjid Pusaka Banua Lawas, Makam Syech Datu 

Nafis di Kelua; 

g) Obyek wisata Sejarah Museum Waja Sampai Kaputing, Museum Lambung 

Mangkurat, Makam Sultan Adam, Pangeran Antasari dan Sultan 

Suriansyah; 

h) Obyek wisata Gua Temua Luang Kelumpang Utara, Gua Sugung Batulicin, 

Gua Liang Kantin Muara Uya. 
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Terdapat dua daya Tarik wisata unggulan yang sudah diakui oleh Provinsi 

Kalimantan Selatan yakni Wisata Alam Loksado dan Obyek Wisata Budaya di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adanya dua daya Tarik tersebut harus menjadi 

dorongan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memaksimalkan potensi yang 

sudah dimiliki. 

 

Perda Provinsi Kalimantan Selatan tentang tentang RTRW Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 

Kawasan Peruntukan Pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di pasal 70 yaitu Rencana Pengembangan

Kawasan  Budidaya.   

KSPN Lhoksado termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan  fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup, tepatnya pada kawasan Pegunungan Meratus. 

RTRW Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatur indikasi arahan peraturan 

zonasi pariwisata, dimana pada pasal 129 peraturan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi 

alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; 

b) dilarang  membangun  permukiman  dan  industri  yang  tidak  terkait  

dengan kegiatan pariwisata; 
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c) diizinkan   membangun   sarana   dan   prasarana   yang   mendukung   

kegiatan pariwisata dan sistem prasarana; 

d) diizinkan melakukan penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan 

pendidikan; 

e) dilarang mendirikan bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan 

wisata alam; dan 

f) sebelum  kegiatan  pengusahaan  pariwisata  dilakukan  wajib  dilakukan  

studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) 

sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur. 

 

Perda  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tentang  RIPPARDA  Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2013 – 2028 

RIPPARDA Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan program 

pembangunan  kepariwisataan tingkat Kabupaten atau  Kota.  Guna mencapai 

sasaran pembangunan kepariwisataan daerah yang menjadi dasar arah 

kebijakan, strategi dan indikasi program, RIPPARDA Provinsi Kalimantan Selatan 

menetapkan arah pembangunan sebagai berikut: 

a) pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan menjunjung 

tinggi norma agama dan nilai budaya daerah; 
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b) pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;

c) pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan memberi 

manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan 

berimbang; 

d) pembangunan    kepariwisataan    daerah    dilaksanakan    dengan    

memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 

e) pembangunan  kepariwisataan  daerah  dilaksanakan  dengan      

mengembangkan potensi wisata ekonomi kreatif; 

f) pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan 

memberdayakan masyarakat setempat; 

g) pembangunan     kepariwisataan     daerah     dilaksanakan     dengan     

menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antarpusat dan daerah 

yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, 

serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; dan 

h) pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan mematuhi 

kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam 

bidang Pariwisata. 

 

Perda  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  tentang  RPJMD  Kabupaten 
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Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 -2018 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

menetapkan 4 (empat) jenis daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan yaitu wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi dan wisata 

alam. 

Tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bidang pariwisata 

adalah: 

a) Mengembangkan potensi paiwisata dalam menyediakan sarana dan 

prasarana terkait, termasuk penggunaan teknologi dan pembinaan 

terhadap masyarakat. 

b) Mengembangkan  industri  pariwisata  dan  sektor  strategis  lainnya,  guna 

mewujudkan terciptanya nilai tambah perekonomian yang didasarkan 

pada potensi lokal yang dimiliki oleh daerah dan diharapkan dapat 

mentransformasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. 

 

Berdasarkan tujuan pembangunan di atas ada pun target pembangunan 

pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu: 

a) Tersebarluasnya informasi dan pemasaran pariwisata. 

b) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun.

c) Meningkatnya peran serta masyarakan dalam pengembangan kemitraan. 
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d) Meningkatnya kegiatan festival budaya serta prosentase pelestarian 

budaya local. 

e) Meningkatnya jumlah kelompok seni dan panggung terbuka. 

 

Kebijakan pengembangan industri pariwisata termasuk industri kecil, koperasi, 

pertanian dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel serta rumah makan yaitu 

dengan strategi sebagai berikut: 

a) Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal. 

b) Meningkatkan investasi dan permodalan. 

c) Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan 

ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan. 

Perda  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  tentang  RTRW  Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 

Pariwisata dalam kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan 

kawasan pariwisata berwawasan lingkungan dengan strategi pengembangan 

pada pusat promosi, pemasaran pariwisata serta kawasan wisata itu sendiri. 

Pusat kegiatan lokal promosi terdapat pada kawasan Lhoksado memiliki fungsi 

penunjang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan 

industri lokal sebagai pusat pariwisata berskala regional dan nasional. 
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RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan pasal 33 mengatur kawasan pariwisata 

yang dibagi menjadi kawasan pariwisata budaya dan pariwisata alam. 

Kawasan Pariwisata Alam di Kecamatan Lhoksado merupakan kawasan strategis 

dari kepentingan ekonomi dan sosial budaya. 

Ketentuan umum zonasi pariwisata terdiri atas: 

a) Diperbolehkan  kegiatan  budidaya  lain  dengan  syarat  menunjang  fungsi 

pariwisata;

b) Diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan 

permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak 

mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan 

c) Tidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan masa 

lampau. 

 

 

Atraksi 

Pola ruang KSPN Loksado direncanakan mengacu pada pola ruang Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan yang ada yaitu perkebunan, tubuh air, sempadan sungai, 

hutan produksi dan hutan lindung dengan rencana pengembangan wisata yaitu 

Ekowisata dan Agrowisata. 
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Berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Loksado, aktivitas wisata 

yang paling dominan adalah kegiatan wisata rafting dan trakking. Hal tersebut 

didukung oleh kondisi alam dan aktivitas keseharian masyarakat yang hidup di 

Pegunungan Meratus. Kawasan inti berada di Kecamatan Loksado, tepatnya di 

Desa Loksado yang merupakan Ibu Kota Kecamatan. 

Dalam RTRW kawasan Loksado termaksud kawasan budidaya yang salah 

satunya diperuntukkan pariwisata alam yaitu: 

a) Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado; 

b) Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado; 

c) Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado;  

d) Gunung Kantawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado;  

e) Danau Bangkau di Desa  Kecamatan Kandangan; 

f) Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang 

g) Batung;

h) Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado; 

i) Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado; 

j) Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado; 

k) Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kecamatan Loksado 

l) Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado; 
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m) Air Terjun Sumaraga Kecamatan Telaga Langsat; 

n) Air Panas Mandapai di Desa Bini Kecamatan Padang Batung; dan  

o) Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya. 

 

Secara garis besar fasilitas umum untuk mendukung kegiatan wisata belum 

cukup memadai diantaranya adalah ketersediaan perbankan (ATM dan money 

changer), fasilitas khusus untuk penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, 

fasilitas rekreasi (taman, bangku), lahan parkir (pada saat event tertentu sangat 

terbatas), dan pom bensin (SPBU, pertamini). Fasilitas umum lainnya seperti 

fasilitas kesehatan, keamanan, rumah ibadah, fasilitas bisnis (atk dan foto copy) 

dan fasilitas sanitasi sudah cukup memadai. 

 

Fasilitas Wisata 

Fasilitas wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti akomodasi berjenis 

hotel non bintang dan homestay dengan jumlah 12 unit sudah memadai namun 

fasilitas makan dan minum masih minim serta lebih banyak terpusat di Kota 

Kandangan sebanyak 

52 restoran atau rumah makan. 
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Selain itu fasilitas wisata lainnya adalah fasilitas pusat informasi dan pelayanan 

pariwisata namun belum beroperasi secara maksimal dan satuan petugas 

keamanan wisata belum ada. 

Kawasan wisata belum terfasilitasi penunjuk arah dan informasi daya tarik yang 

dikunjungi (khususnya di pusat informasi) untuk aktivitas wisata hanya ada 1 

(satu) operator yang melayani fasilitas aktivitas wisata alam seperti penyedia 

alat camping dan rafting.

 

Aksesibilitas 

Posisi KSPN Lhoksado berada tepat di tengah-tengah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Akses menuju KSPN Lhoksado dapat melalui jalur darat, jalur udara dan 

jalur laut.

Konektivitas jalur darat menuju KSPN Lhoksado ditempuh dari antar kota yaitu 

Kota Pelaihari, Kota Kotabaru, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Rantai, 

Kota Kandangan, Kota Barabai, Kota Amuntai, Kota Tanjung, Kota Batu Licin, 

Kota Paringin, Kota  Banjarmasin  dan  Kota  Banjarbaru.  Alur jalur  darat  dapat  

dilihat  pada  gambar 

berikut 
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Sumber: Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Lhoksado, 2016 

 

Moda transportasi darat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 

angkutan kota dalam provinsi dengan fasilitas terminal angkutan umum di 

beberapa kota yang cukup memadai. 
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Konektivitas udara melalui Bandar udara Syamsuddin Noor menuju KSPN 

Lhoksado  dapat  dicapai  dengan  penerbangan  komersial  dari  beberapa  kota  

seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan 

Balikpapan. Bandar Udara Syamsuddin Noor merupakan bandara kelas 

internasional yang dapat didarati pesawat berbadan lebar. Hampir semua 

maskapai penerbangan niaga memiliki jadwal penerbangan di Bandara 

Syamsuddin Noor, antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air, 

KalStar Aviation, Wing Air, dan Susi Air. 
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Sumber: Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Lhoksado, 2016 

 

Provinsi Kalimantan Selatan terhubung dengan beberapa pelabuhan laut 

Indonesia, moda laut pada umumnya adalah kapal penumpang dan kapal barang 

dari Makassar dan Semarang.

 

 

Sumber: Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Lhoksado, 2016 

 

SDM Pariwisata 
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Sumber daya manusia (SDM) bidang kepariwisataan di KSPN Lhoksado masih 

sangat minim. KSPN Lhoksado sebagai destinasi pariwisata nasional 

membutuhkan SDM yang cukup dan memahami kepariwisataan. Lembaga 

pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pariwisata di Kalimantan 

Selatan hanya ada satu, yaitu Akademik Kepariwisataan Nasional (AKPARNAS) 

Banjarmasin dengan dua program studi setingkat diploma III. Kompentensi  SDM  

Pariwisata  pemerintah  pada  tingkat  Kabupaten  dan  Kota belum optimal, 

khususnya pada kapasitas SDM perencana namun sudah ada beberapa 

kebijakan yang berkaitan dengan SDM pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata. 

Dalam RPJMD Kalimantan Selatan kualitas SDM, Manajemen pemerintahan 

yang professional, pemantapan social budaya   berbasis kearifan lokal, serta 

pengembangan infrastruktur dalam percepatan pengembangan ekonomi dapat 

menjadi ujung tombak pembangunan daerah. 

 

Pemasaran Pariwisata 

Citra wisata wilayah Kalimantan Selatan dan wilayah KSPN Loksado khususnya, 

di benak wisatawan adalah wildlife, rivers dan suku Dayak. Positioning 

produknya adalah alam dan budaya, dengan kriteria positioning, sebagai 

berikut: Menggambarkan unsur hutan, sungai dan flora serta fauna unik yang 
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ada; Menggambarkan budaya Suku Dayak Meratus; Mendorong motivasi 

melakukan perjalanan jelajah alam, sungai dan hutan (hard adventure). 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

mempromosikan brand identity melalui media sosial, media cetak (stiker dan 

poster), promosi ke bandara dan agen perjalanan. Brand identity Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan adalah “Wonderful Hulu Sungai Selatan” dan Icon Maskot 

adalah “Si Damang” 

Branding, promosi, dan pemasaran KSPN Lhoksado lebih aktif dilaksanakan oleh 

masyarakat (terutama individu) yang peduli dan memiliki hobi terkait dengan 

lingkungan alam Lhoksado. 

 

Kondisi Tata Kelola Destinasi 

KSPN Lhoksado merupakan kawasan pariwisata yang terletak di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan - Provinsi Kalimantan Selatan, di Taman nasional Gunung 

Meratus. Kawasan wisata Lhoksado dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

Terdapat beberapa stakeholders yang terkait dengan pengembangan KSPN 

Lhoksado dan sekitarnya, meliputi Pemerintah Pusat (KL), Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, Usaha pariwisata dan usaha terkait, dan masyarakat. 
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Salah satu Upaya strategis percepatan pengembangan Wisata Alam Loksado 

yang lokasinya berada dalam kawasan hutan adalah dengan ditandatanganinya 

MOU Pengelolaan Kawasan Wisata Loksado antara Dinas Pemuda, Olahraga, 

dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan KPH Hulu Sungai Selatan. 

Dengan terbitnya MoU tersebut maka diharapkan potensi kehutanan, 

khususnya untuk kegiatan pariwisata dapat dikelola dengan baik. Pemerintah 

Kabupaten memiliki kewenangan dalam mengembangkan sarana dan prasarana 

pendukung wisata yang lokasinya berada dalam kawasan hutan. 

 

Hambatan dalam Pengembangan  

KSPN Lhoksado dan sekitarnya masih dalam tahap awal perkembangan sebagai 

destinasi pariwisata. Meskipun demikian, saat ini sudah dikunjungi wisatawan 

mancanegara dalam jumlah terbatas. Dengan adanya kunjungan wisman ini, 

sebenarnya KSPN Lhoksado memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam bentuk observasi maupun FGD di 

Kota Kandangan, teridentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan 

pengembangan ketiga komponen produk wisata (atraksi, aksesibilitas dan 

amenitas). 
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Atraksi 

KSPN Lhoksado dan sekitarnya merupakan suatu kawasan wisata hutan yang 

memiliki beragam potensi daya tarik wisata, yaitu keanekaragaman hayati 

(tumbuhan dan binatang), hutan yang alami, dan potensi alam lainnya seperti 

sungai dan air terjun. Potensi  wisata  lainnya yanga ada  adalah adanya 

kelompok  masyarakat Suku Dayak Meratus yang memiliki seni dan budaya yang 

khas di dalam kawasan hutan atau daerah penyangga. 

 

Beberapa permasalahan yang tergali berkaitan dengan atraksi, adalah sebagai 

berikut : 

a) Potensi wisata yang ada belum termanfaatkan dengan baik karena belum 

tersedianya pola perjalanan dan paket wisata yang ditawarkan kepada 

wisatawan. Keberadaan pola perjalanan sangat dibutuhkan Usaha 

Perjalanan Wisata untuk menyusun paket wisata. Ketersediaan paket 

wisata akan sangat memudahkan wisatawan dalam melakukan kegiatan 

wisata, terutama dalam mengorganisasikan perjalanan dan sarana yang 

dibutuhkan saat melakukan trekking ke wilayah hutan.

b) Jungle trekking dan bamboo rafting sebagai daya tarik wisata unggulan 

dalam menarik  kunjungan  wisatawan mancanegara saat ini,  belum 

dikemas  dengan standar dan berkualitas. Pengelolaan daya  tarik ini 
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masih dilakukan secara sederhana. Jalur jungle trekking belum dipetakan 

secara standar. Pelayanan terkait penelusuran hutan disediakan dalam 

bentuk yang masih sederhana, antara lain jasa porter dan belum ada 

pemandu wisata ataupun interpreter. Bamboo rafting dinikmati 

wisatawan secara sederhana, belum dilengkapi dengan perlengkapan 

keamanan, SOP, ataupun penjelasan dari joki (pemandu) bamboo rafting. 

c) Kapasitas dan jumlah SDM pariwisata yang terlibat dalam pelayanan 

pariwisata di Kawasan wisata Lhoksado masih terbatas, baik di sektor 

pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pengetahuan akan pariwisata, 

produk wisata, sapta pesona, dan sertifikasi profesi di bidang pariwisata 

masih sangat terbatas. 

d) Kegiatan bimbingan teknis/pelatihan dan sertifikasi yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah (Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata 

Provinsi, dan Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Selatan) masih sangat 

terbatas, padahal kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan 

bersertifikat bertambah setiap tahunnya. Suplai sumber daya manusia di 

bidang pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sementara ini hanya 

berasal dari lulusan non pariwisata. 

e) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata masih terbatas. 

Pariwisata belum menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. 
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Namun demikian, masyarakat secara umum menerima adanya kegiatan 

pariwisata, namun terdapat kegiatan masyarakat yang harus dibina untuk 

memberikan kesan dan citra yang baik, seperti pengaturan pembakaran 

lahan yang terjadi di jalur yg dilalui wisatawan dan kualitas Sapta Pesona. 

f) Kelompok Sadar Wisata masih terbatas kapasitas dan peranannya dalam 

membantu pengelolaan dan pelayanan kepada wisatawan. Keberadaan 

kelompok ini sebenarnya  cukup  strategis.  Karena  keanggotaannya  

berasal  dari  masyarakat,  maka

diharapkan dapat mempercepat terjadinya sosialisasi dan partisipasi 

secara produktif dari masyarakat dalam kegioatan pariwisata di Lhoksado. 

Tata kelola KSPN akan semakin kondusif bila pelibatan masyarakat 

terwujud secara optimal. 

g) Fasilitas  interpretasi  (papan  petunjuk  dan  regulasi,  termasuk  Sapta 

Pesona) sangat terbatas dan dalam kondisi yang sudah tidak baik sehingga 

tidak dapat mendukung aktivitas wisatawan di kawasan wisata. 

h) Secara umum, tourist awareness terhadap KSPN Lhoksado masih rendah. 

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masih sangat rendah 

merupakan indikator permasalahan ini. 

 

Amenitas 
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Secara umum amenitas pariwisata masih relatif terbatas secara jumlah dan 

kualitas untuk mampu mendukung kegiatan pariwisata yang berkualitas. 

Secara spesifik, beberapa permasalahan yang tergali berkaitan dengan amenitas 

adalah sebagai berikut : 

a) Anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten masih terbatas sehingga 

tidak bisa memaksimalkan penataan dan pengembangan sarana dan 

prasarana di KPSN Lhoksado dan sekitarnya. 

b) Jumlah sarana pariwisata di kawasan Lhoksado masih terbatas, terutama 

sarana makan dan minum, serta layanan informasi pariwisata. Pilihan 

tempat makan dan minum masih sangat terbatas. Terbatasnya jumlah 

hotel saat ini masih dapat ditanggulangi dengan mulai berkembangnya 

homestay. Namun demikian, kualitas sarana dan pengelolaan homestay 

masih perlu ditingkatkan. Layanan informasi pariwisata tersedia secara 

terbatas dalam bentuk website, namun kelengkapan informasi masih 

belum memadai. Informasi pariwisata dalam bentuk media cetak (brosur) 

masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan wisatawan dalam 

merencanakan aktivitas wisata di kawasan.

c) Ketersediaan fasilitas umum penunjang pariwisata sangat minim. Fasilitas 

umum yang tersedia pada obyek-obyek wisata di KSPN Lhoksado sebagian 
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besar berupa KM/WC dan area parkir kondisinya sangat memprihatinkan 

karena kurang terawat. 

 

Aksesibilitas 

KSPN Lhoksado dapat dicapai dengan perjalanan darat dari arah Kota 

Banjarmasin dan Bandara Syamsudin Noor, melalui Kota Kandangan ibukota 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lhoksado terletak sekitar 150 km dari Bandara 

Syamsudin Noor - Banjarmasin dan 40 km dari Kota Kandangan. Secara umum 

kondisi jalan menuju KSPN Loksado sudah baik. Terdapat beberapa jembatan 

baru sedang dibangun untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas. Bandara 

Syamsudin Noor – Banjarmasin sebagai gerbang udara menuju KSPN Lhoksado 

dinilai mampu mendukung pengembangan pariwisata. Kapasitas bandara dan 

pilihan penerbangan yang ada sudah memadai. 

 

Beberapa permasalahan yang tergali berkaitan dengan aksesibilitas adalah 

sebagai berikut : 

a) Sarana angkutan umum menuju KSPN Lhoksado dari Banjarmasin belum 

tersedia, namun tersedia sewa kendaraan di Banjarmasin degan kualitas 

cukup baik. 
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b) Sarana  penerangan jalan dan rambu penunjuk lokasi menuju Kawasan 

Lhoksado dan di dalam kawasan wisata ketersediaannya masih terbatas. 

c) Koneksi internet di kawasan Lhoksado sudah tersedia, namun kondisinya 

masih belum stabil dan cenderung lemah. 

 

Regulasi dan Tata Kelola 

Pengembangan kepariwisataan di KSPN Lhoksado dan sekitarnya membutuhkan 

koordinasi dan sinkronisasi yang berderajat tinggi dan tepat. Pada saat ini 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki MoU Pengelolaan 

Kawasan Wisata Loksado, yaitu MOU antara Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata Kabupaten Hulu

 

Sungai Selatan dengan KPH Hulu Sungai Selatan. Ini diharapkan menjadi modal 

kuat dalam meningkatkan sinergitas stakeholders. 

Beberapa permasalahan yang tergali berkaitan dengan regulasi dan tata kelola 

adalah sebagai berikut : 

a) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kegiatan kepariwisataan 

antar pemangku kepentingan masih belum optimal. 

Mengingat sifat koordinasi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi 

cukup kompleks serta membutuhkan keterlibatan lintas sektoral di 
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berbagai tingkatan, maka dibutuhkan adanya wadah koordinasi dan 

sinkronisasi tata kelola yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan stakeholder lainnya dari dunia 

usaha, masyarakat, media dan perguruan tinggi. 

Kebutuhan   untuk   membentuk   Kelompok   Kerja   Percepatan   

Pembangunan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dirasakan 

mendesak. 

b) Dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur beberapa hal yang berkaitan 

dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di KSPN Lhoksado 

dan sekitarnya. Regulasi teknis dibutuhkan untuk mewujudkan 

akuntabilitas pengelolaan, kepastian informasi kepada wisatawan, dan 

sekaligus bentuk antisipasi terhadap pengembangan kegiatan pariwisata. 

Regulasi yang dimaksud antara lain mencakup tarif dan harga (retribusi, 

tarif jasa dan aktivitas wisata, SOP terkait pelayanan wisata, hingga 

asuransi wisatawan). 

c) Tata kelola yang melibatkan banyak pelaku menuntut dukungan database 

untuk pengambilan keputusan yang akurat, memadai, dan uptodate. 

Basis data ini masih tersedia terbatas dan belum tersentralisasi. Tentunya 

ini akan sangat menyulitkan bagi proses pengambilan keputusan 

pengembangan.



 

 

 

Kekayaan KSPN Lhoksado dan sekitarnya adalah hutan dengan berbagai jenis  

tanaman  dan  hewan,  serta  sungai  dan  air  terjun  dari pegunungan Meratus. 

Dilihat dari kekayaan yang dimiliki KSPN Lhoksado dapat terlihat jelas bahwa 

wisata alam merupakan daya tarik unggulan yang sangat terdukung oleh 

keanekaragaman budaya Suku Dayak dan wisata buatan lainnya. 

 

Kekayaan  yang  dimiliki  KSPN  Lhoksado  saat  ini  juga  tergabung  dala Geopark 

Pegunungan Meratus. Di KSPN Lhoksado sendiri saat ini terdapat 14 Geosite, 

terbanyak diantara 9 kabupaten lainnya dengan jumlah total sebanyak 36 

Geosite yang dimiliki oleh Geopark Pegunungan Meratus. Salah satu geosite 

yang juga menjadi daya tarik unggulan adalah Air Terjun Haratai. 

 

Aktifitas unggulan KSPN Lhoksado adalah Bamboo Rafting yang dilakukan di 

Sungai Amandit dan daya tarik wisata unggulannya adalah Air Terjun Haratai, 

sesuai dengan identifikasi kondisi produk pariwisata pada Bab 3 kedua daya tarik 

unggulan tersebut merupakan aktivitas rafting dan trekking yang sangat 

dominan pada jalur Sungai Amandit.
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Aktivitas Bamboo Rafting memiliki keunikan tersendiri karena arum jeram 

dilakukan menggunakan rakit bambu yang dirakit oleh masyarakat Pegunungan 

Meratus dapat membawa 2 s.d 3 pengunjung, sebelumnya rakit bambu  ini  

hanya  transportasi  masyarakat  untuk membawa bambu  agar dapat dijual di 

daerah lain. 

 

Selain rafting, aktivitas trekking yang sudah memiliki jalur untuk menjelajah zona 

hutan lindung bagi pemula dan professional terdapat pada Air Terjun Haratai 

yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan Lhoksado dan hanya dapat ditempuh 

dengan kendaaran roda dua, hal ini menjadikan Air Terjun Haratai memiliki 

pengunjung dengan minat khusus. 

 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

bekerjasama sangat baik dalam mengelola daya tarik unggulan dengan Dinas 

Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan serta sektoral lainnya, namun daya 

tarik unggulan tersebut belum terdukung oleh fasilitas wisata, maka 

pengembangan daya tarik unggulan sangat dibutuhkan, terutama untuk 

kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas outdoor. Selain itu, sebaran daya tarik 

di sekitar daya tarik unggulan belum terpola sehingga dibutuhkan pemetaan 
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daya tarik pendukung lainnya dari Kota Kandangan sampai wilayah Pegunungan 

Meratus. 

 

Identifikasi Dukungan Amenitas 

Ketersediaan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada KSPN 

Loksado masih sangat minim. Prasarana yang sangat penting adalah kebutuhan 

telekomunikasi pada jaringan telepon maupun internet, hal ini tidak menjadi 

hambatan bagi wisatawan saja namun masyarakat sekitar juga, oleh karena itu 

sangat dibutuhkan pembangunan jaringan dengan berkoordinasi dengan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta.

 

Seperti uraian di atas, kebutuhan fasilitas umum tidak hanya untuk wisatawan 

dan yang sangat dibutuhkan pada Kawasan Lhoksado adalah fasilitas kesehatan, 

keamanan, perbankan dan pom bensin. Fasilitas kesehatan dan keamanan 

sangat minim, serta jauhnya pom bensin jika tidak dikembangkan akan 

mengurangi minat berkunjung karena tidak adannya jaminan akan kemanan dan 

kenyamanan. Walaupun fasilitas sanitasi cukup memadai hal ini juga perlu 

perhatian agar dapat terkolala lebih baik dengan tersedianya pengelolaan 

limbah industri dan terbiasanya mengelola lingkungan bersih bersama. 
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Seperti fasilitas umum salah satu fasilitas wisata yang sangat dibutuhkan di 

dalam kawasan wisata Lhoksado adalah penyediaan informasi pariwisata seperti  

papan petunjuk dan pusat informasi pariwisata. Papan petunjuk yang sudah ada 

dalam kondisi yang tidak baik dan dalam posisi yang tidak sesuai sebagai 

informasi petunjuk arah, hal ini membutuhkan perhatian pengelola destinasi 

wisata mengelola informasi fisik wisata sesuai standar nasional yang berlaku, 

begitu pun dengan pusat informasi dan pelayanan pariwisata yang belum 

beroperasi dan tanpa SDM seperti petugas keamanan wisata. 

 

Identifikasi Dukungan Aksesibilitas 

Posisi KSPN Lhoksado merupakan posisi yang strategis karena berada tepat di 

tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi strategis tersebut sangat mudah 

ditempuh melalui jalur darat antar kota sedangkan jalur udara sudah terdapat 

konektivitas langsung dari Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Surabaya, 

Makassar dan Balikpapan ke Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor yang 

memiliki hampir semua jadwal maskapai penerbangan niaga. Berbagai macam 

pilihan akses masuk ke KSPN Lhoksado dsk. Tentunya sudah dapat memudahkan 

wisatawan untuk masuk ke KSPN Lhoksado. 

 

Analisa Pertumbuhan Pasar Wisatawan KSPN Lhoksado 
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KSPN Lhoksado saat ini memang tidak memiliki catatan yang akurat mengenai 

kedatangan wisatawan, hal ini memang wajar terjadi bagi destinasi wisata yang 

baru saja mengembangkan pariwisata atau kepariwisataan, namun di masa 

depan hal ini menjadi penting untuk dilakukan. Pencatatan wisatawan tidak 

hanya berperan sebagai data namun juga dapat digunakan untuk mengambil 

kebijakan kepariwisataan yang tentunya bermanfaat bagi dearah tersebut. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam memformulasikan kebijakan 

pariwisata adalah dengan mulai memetakan kedatangan wisatawan, khususnya 

wisatawan asing yang melakukan kegiatan wisata di KSPN Lhoksado. Data dari 

Tripadvisor.com menunjukan bahwa sudah ada wisatawna mancanegara yang 

sebagian besar datang dari eropa untuk melakukan kegiatan wisata di KSPN 

Lhoksado.

 

Data Trip Advisor juga menunjukkan bahawa sebagian besar wisatawan 

mancanegara sangat puas dengan atraksi yang dimiliki oleh KSPN Lhoksado, 

sementara itu ketidakpuasan muncul dari pelayanan yang dianggap tidak sesuai 

denga harga yang sudah dibayarkan. 

 

Tema Unggulan Atraksi Wisata yang Berpotensi untuk Dikembangkan 
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Dalam rangka membentuk kepuasan pasar maka produsen, dalam hal ini adalah 

para pelaku usaha di KSPN Lhoksado, diharuskan mengetahui produk apa saja 

yang akan ditawarkan kepada konsumen. Membangun pengetahuan tersebut 

harus didasarkan pada persepsi wisatawan, karena kepuasan hanya akan 

terbentuk jika barang yang dikonsumsi oleh konsumen memiliki nilai sama 

dengan atau lebih dari ekspektasi wisatawan tersebut. Phillip Kotler membagi 

kategori produk menjadi 5 kategori, kategori inilah yang dijadikan dasar untuk 

mengklasifikasikan produk pariwisata aktual yang dimiliki KSPN Lhoksado 

berdasarkan persepsi wisatawan. 

 

TALC membagi tahapan pembangunan Kawasan atau destinasi pariwisata 

menjadi beberapa tahapan, seperti yang sudahh dijelaskan pada Bab2, tahapan 

pertama adalah eksplorasi, yang dilanjutkan dengan tahapan keterlibatan 

masyarakat, pembangunan kepariwisataan, konsolidasi, stagnasi dan tahapan 

setelah stagnasi. 

 

Kondisi KSPN Lhoksado dsk saat ini, seperti yang sudah dijelaskan pada Bab3, 

memenuhi syarat untuk berada pada tahapan Peningkatan Keterlibatan 

Masyarakat, hal ini ditandai dengan; 

a) Atraksi wisata mulai menjadi sumber pendapatan masyarakat; 
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b) Amenitas di tingkat lokal destinasi mulai terbentuk sebagai bagian dari 

interaksi antara masyarakat dan wisatawan; 

c) Aksesibilitas masih sangat terbatas, kemudahan akses destinasi dalam 

tingkat lokal mulai terbentuk sebagai bagian dari interaksi masyarakat dan 

wisatawan; 

d) Wisatawan berperan sebagai bagian dari pemasar destinasi pariwisata; 

e) Masyarakat sudah mulai menyadari profit dari kegiatan pariwisata dan 

ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan pariwisata.

 

Namun apabila di lihat lebih dalam maka setiap sub-kawasan memiliki tahapan 

perkembangan yang berbeda, Sub-Kawasan Wisata Lhoksado dan Sub-Kawasan 

Wisata kandangan berada dalam tahapan perkembangan Development, hal ini 

ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan jumlah  kunjungan  wisatawan  mulai  bertumbuh  positif  

baik wisman dan winus; 

b) Produk pariwisata mulai terbangun dan muali masuknya investor untuk 

beberapa amenitas; 

c) Pariwisata belum menjadi sumber pendapatan utama, namun masyarakat 

mulai sadar akan adanya keuntungan dari pariwisata; 
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d) Kegiatan pemasaran meskipun masih sangat terbatas namun mulai 

dilakukan oleh pemerintah dan investor;

e) Masuknya investasi dari luar sehingga, masyarakat mulai kehilangan aset 

dan sumber pendapatan mulai bergeser kepada para investor dan 

pemerintah. 

Indikasi-indikasi tersebut menandakan bahwa, Sub Kawasan Wisata Lhoksado 

dan Sub- Kawasan Wisata Kandangan sudah ada dalam tahap awal dari fase 

pembangunan atau Development, namun fase yang berbeda di alami oleh Sub-

Kawasan Wisata Meratus. 

Sub-Kawasan Wisata Meratus yang saat ini masih ada dalam tahapan eksplorasi. 

Tahapan Eksplorasi ditandai dengan masih terbatasnya penyediaan amenitas 

dan aksessibilitas yang digunakan khusus oleh wisatawan, namun hal ini dapat 

di dorong dengan berbagai peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dengan 

tujuan utama menjadikan Geopark Meratus sebagai anggota Global Geopark 

Network. 

 

Analisis Peran Stakeholders  

KSPN Lhoksado dan sekitarnya berdasarkan analisis terhadap kondisi 3A dengan 

menggunakan siklus hidup produk (product life cycle) dan tingkatan produk 

(product level) saat ini secara umum masih pada tahap development awal dan 
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tingkatan produk generik menuju expected. Secara potensi, 3A yang dimiliki 

KSPN Lhoksado memiliki peluang untuk segera masuk pada tingkat augmented. 

Dari sisi sumberdaya, KSPN Lhoksado memiliki keunikan aktivitas bamboo 

rafting disamping kawasan hutan hujan tropis yang memiliki keragaman hayati 

yang tinggi dan budaya suku dayak. Beberapa faktor penting yang perlu 

dicermati dan menjadi pertimbangan pengembangan KSPN Lhoksado dsk adalah 

1) pengembangan aktivitas wisata dengan menekankan pada kualitas 

pengalaman berwisata dengan penguatan interpretasi; 2) peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata; 3) meskipun didukung 

aksesibilitas udara dan darat yang baik, jarak 150 km (sekitar 3,5 jam perjalanan) 

dari Bandara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin yang minim daya 

tarik pendukung dalam jalur tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi minat 

berkunjung ke KSPN Lhoksado dsk; dan 4) keterpaduan pengembangan 

pariwisata dan keterbatasan dana. 

Hal positif yang perlu dimanfaatkan dalam mengembangkan KSPN Lhoksado 

adalah aktivitas bamboo rafting yang unik dan tidak ditemukan di daerah lain. 

Aktivitas ini telah menjadi ikon KSPN. Dengan pengemasan, interpretasi, dan 

standarisasi yang lebih baik diharapkan dapat menjadi aktivitas andalan KSPN. 

Tentunya ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu dikembangkan aktivitas-aktivitas 
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lain berbasis alam hutan tropis dan budaya suku dayak sehingga membentuk 

sekumpulan pilihan aktivitas menarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. 

 

Wilayah hutan dari KSPN Lhoksado berada dalam pengelolaan KPHL Model Hulu 

Sungai Selatan. Wilayah KPHL Model Hulu Sungai Selatan ditetapkan 

berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :SK.750/Menhut-

II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan 

Pengelolan Hutan Lindung Model Hulu Sungai Selatan yang terletak di 

Kabupaten  Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan seluas ±32.803 

(Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga) Hektar dengan rincian : Hutan Lindung 

seluas ± 21.211 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 52 Ha, Hutan Produksi 

seluas ± 11.503. 

 

Salah satu upaya strategis percepatan pengembangan Wisata Alam Loksado 

yang lokasinya berada dalam kawasan hutan adalah dengan ditandatanganinya 

MOU Pengelolaan Kawasan Wisata Loksado antara Dinas Pemuda, Olahraga, 

dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan KPHL Hulu Sungai 

Selatan. Terbitnya MoU ini, diharapkan potensi kehutanan, khususnya untuk 

kegiatan pariwisata dapat dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten memiliki 
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kewenangan dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendukung wisata 

yang lokasinya berada dalam kawasan hutan. 

 

Menurut Bryson (2004), analisis kepentingan sangat penting untuk dilakukan 

karena memiliki kegunaan untuk : 

a) menghindari  kebijakan  yang  “gagal”  karena  pengambil  kebijakan  gagal 

b) mengetahui kepentingan dan informasi dari stakeholder kunci 

c) menghubungkan banyak pihak yang terlibat 

d) sebagai aspek penting dalam pemecahan masalah 

e) memperbaiki kinerja organisasi 

f) membantu keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan 

g) memberikan kontribusi penting untuk menciptakan nilai melalui 

dampaknya pada fungsi-fungsi atau program atau kegiatan dalam strategi 

pengelolaan 

 

Faktor keterbatasan dana yang menjadi salah satu kendala dalam membiayai 

pengembangan dan pemeliharaan TN Lhoksado serta taman nasional dapat 

diatasi jika terjadi sinergi antar stakeholders, baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengidentifikasi 

stakeholders yang sudah terlibat saat ini dan stakeholders lainnya yang memiliki 
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potensi untuk dilibatkan, kemudian melakukan upaya untuk menghubungkan 

seluruh pihak tersebut sehingga mampu memberikan kontribusi penciptaan 

nilai  melalui  berbagai  fungsi  dan  program  masing-masing  ataupun program 

terpadu, termasuk pendanaan. 

 

Dari hasil FGD, pengamatan di lapangan serta data sekunder, teridentifikasi 

berbagai kelompok stakeholder sebagaimana tertera pada data di Bab 3. Analisis 

stakeholder terhadap para aktor yang terlibat dalam pengembangan 3A 

dilakukan mengikuti rangkaian analisis yang dilakukan oleh Reeds et al (2009) 

yang meliputi: 

Peran para pihak dalam pengembangan 3A di KSPN Lhoksado dsk akan 

digolongkan berdasarkan peran para aktor dalam pembuatan kebijakan 

menurut Dunn (2003) dan Birkland (2001) yaitu sebagai regulator, fasilitator, 

implementor, evaluator, advokator dan penerima manfaat. Sementara itu 

kepentingan para pihak dalam perumusan kebijakan pengembangan 3A di KSPN 

Lhoksado dsk menurut Lienert et al (2013) dikelompokkan berdasarkan 

kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. 

 

Pembagian kategori stakeholder dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

tingkat kepentingan dan pengaruh (Eden & Ekermann, 1998; Bryson, 2004; Reed 
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at al, 2009) sedangkan metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi 

stakeholder menggunakan matriks kepentingan-pengaruh

 

(inter-influence matrix) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan 

pengaruh stakeholder (Eden & Ackermann, 2013) terhadap pengembangan 3A 

di KSPN. Stakeholder dikelompokkan menjadi pemain kunci (key players), 

subyek, pengikut lain (crowd) dan pendukung (context setters). 

 

Matriks kepentingan-pengaruh digunakan untuk memetakan tingkat 

kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap pengembangan 3A di KSPN 

seperti terlihat pada Gambar 21. Peran para stakeholder dalam pengembangan 

3A di KSPN dikelompokkan berdasarkan peran masing-masing yaitu sebagai 

regulator, fasilitator, implementor, evaluator, advokator dan penerima manfaat. 

Sementara itu, kepentingan para pihak dalam pengembangan 3A 

dikelompokkan berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan 

politik sebagaimana dikembangkan oleh Lienert et al (2013). 

 

Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dilakukan berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 
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Derajat kepentingan 

a) tinggi : memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas 

terwujudnya pengembangan 3A di KSPN 

b) sedang  :  memiliki  harapan  dan  aspirasi  tetapi  tidak  menerima  manfaat 

potensial secara langsung dari terwujudnya pengembangan 3A di KSPN 

c) rendah  :  tidak  memiliki  harapan,  aspirasi  dan  manfaat  potensial  dari 

terwujudnya pengembangan 3A di KSPN 

 

Derajat pengaruh 

a) tinggi  :  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  membuat  kebijakan, 

memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain 

dalam membuat kebijakan pengembangan 3A di KSPN Lhoksado dsk. 

b) sedang : memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan, 

memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain 

dalam membuat kebijakan pengembangan 3A di KSPN Lhoksado dsk.

c) rendah    :    tidak    memiliki    kewenangan    dalam    membuat    kebijakan, 

memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain 

dalam membuat kebijakan pengembangan 3A di KSPN Lhoksado dsk. 
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Berdasarkan hasil identifikasi, instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu 

Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Bappenas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, menjadi stakeholder kunci karena instansi-instansi tersebut 

memiliki kewenangan secara legalitas sebagai perumus kebijakan, pelaksanan 

kebijakan, melakukan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi pelaksanaan 

bimbingan teknis. 

 

Kementerian Pariwisata memiliki peran dalam merumuskan kebijakan di sektor 

pariwisata berupa penetapan wilayah TN Lhoksado dan sekitarnya sebagai 

kawasan strategis pariwisata nasional dalam PP No. 50 Tahun Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, dan kemudian 

membuat Rencana Induk dan Rencana Detil (RIRD) KSPN Lhoksado dan 

sekitarnya pada Tahun 2017. RIRD KSPN Lhoksado pada saat ini belum 

disosialisasikan secara intensif dan belum dimiliki oleh seluruh stakeholder 

terkait sehingga belum dipahami secara mendalam dan belum dijadikan dasar 

dalam melaksanakan implementasi pengembangan. Kementerian Pariwisata 

juga memiliki peran mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan 

kepariwisataan di KSPN Lhoksado dan hal ini mulai dilakukan dengan membuat 
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kajian yang akan dijadikan dasar dalam mengembangkan rencana operasional 

pengembangan potensi 3A. Sudah terdapat perjanjian kerja sama antara Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata (pada waktu itu, 

sekarang sudah berubah nomenklatur) dengan Direktorat Jenderal KSDA dan 

Ekosistem Kementerian LH dan Kehutanan tentang Peningkatan Kualitas 

Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Taman Nasional dan Taman 

Wisata Alam pada Tahun 2015, meliputi 13 Taman Nasional dan satu Taman 

Wisata Alam.
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Di Kalimantan terdapat 2 TN yang dikerjasamakan yaitu TN Sentarum dan TN 

Betung Kerihun (TNDSBK). 

 

Dalam konteks kebijakan rencana pengembangan, KSPN Lhoksado tercantum 

sebagai atraksi wisata baik di RTRW dan RIPPARPROV Kalimantan Selatan; RTRW 

dan RIPPARKAB Hulu Sungai Selatan; maupun RJP KPHL Hulu Sungai Selatan. 

 

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, dan KPHL Hulu Sungai Selatan sudah melaksanakan 

kebijakan yang sudah ada dan melaksanakan bimbingan teknis serta 

melaksanakan evaluasi kebijakan berkaitan dengan pengembangan pariwisata 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Selain analisis stakeholder, hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan 3A di KSPN Lhoksado dan sekitarnya adalah mengidentifikasi 

posisi tahapan tata kelola destinasi. Terdapat empat tahapan dalam 

transformasi tata kelola destinasi, yaitu peningkatan kesadaran kolektif para 

stakeholder (stakeholders awareness), pengembangan manajemen destinasi 
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(destination management), pengembangan bisnis (business development) dan 

penataan dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi. 

Hingga saat ini tata kelola KSPN Lhoksado dilakukan secara normal sebagai mana 

layaknya proses pembangunan. Tim khusus terpadu pengembangan KSPN 

Lhoksado belum ada. 

 

Jejaring antar para stakeholder sudah mulai terbangun dengan melibatkan 

Pemerintah Pusat (Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan), Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan), masyarakat adat (masyarakat di desa-desa adat) di dalam dan 

sekitar KSPN. Meskipun secara formal forum khusus belum terbentuk, 

diharapkan komunikasi dan jejaring kerja terus dibangun. Kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai  Selatan dan KPHL Huku Sungai Selatan telah 

terjalin dengan baik. 

 

Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan lebih lanjut, sudah terdapat 

dasar kebijakan dalam bentuk Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN Lhoksado 

dan sekitarnya yang dibuat pada Tahun 2017, namun masih belum 

disosialisasikan kepada seluruh stakeholder sehingga belum dijadikan acuan 

dalam melaksanakan pengembangan. Disamping itu, terdapat beberapa 
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rencana lain yang terimplementasi, yaitu RTRW dan RJP KPHL Hulu Sungai 

Selatan. 
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BAB II 
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BAB II 

PARIWISATA KAYAN MENTARANG KALIMANTAN UTARA 

 

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang 

memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 

pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan 

sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 

keamanan.  

 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisatan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010 – 2025 

menetapkan ruang lingkup wilayah KSPN Kayan Mentarang merupakan salah 

satu dari 88 (delapan puluh delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) 

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Kayan Mentarang dan sekitarnya 
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Sumber : PP 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS
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Letak  KSPN  Kayan  Mentarang  dan  sekitarnya  di  dalam  RIPPARNAS berada 

di Provinsi Kalimantan Timur dengan DPN Derawan – Kayan Mentarang dan 

sekitarnya. Pada tahun 2012 terjadi pemekaran, Kalimantan Utara menjadi 

provinsi terpisah dari Kalimantan Timur. 

 

RIPPARNAS merupakan acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku 

pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun 

daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan 

pembangunan kepariwisataan nasional. 

 

Pengembangan  kepariwisataan  nasional  tidak  terlepas  dari  peraturan atau  

kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Kebijakan-kebijakan 

tersebut  membatasi  secara  jelas  ruang  lingkup  wilayah  dan  ketentuan  

umum terkait, khususnya  kawasan peruntukan pariwisata. 

 

Perda  Provinsi  Kalimantan  Utara  tentang  RPJPD  Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025 

Kawasan lindung nasional yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara 

yakni Suaka Alam Laut Sebatik dan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). 

Kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) serta 
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Pulau Sebatik sebagai kawasan perbatasan laut RI yang termasuk dalam 18 pulau 

kecil terluar yang berbatasan dengan Malaysia ditetapkan sebagai kawasan 

strategis nasional. 

Sektor pariwisata diarahkan untuk mendukung Misi ke 2 (dua) pembangunan 

jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2005 – 2025 yaitu 

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 

Ramah dan Berkelanjutan. Maksud dari Misi tersebut adalah mewujudkan 

pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang ramah dan 

berkelanjutan. 

 

Adapun  rencana  kawasan  peruntukan  pariwisata  dalam  RPJPD RT / RW 

Provinsi Kalimantan Utara menetapkan TNKM merupakan bagian dari Kawasan 

Jantung Kalimantan (Heart of Bornoe) sebagai Kawasan Strategis Nasional 

Provinsi Kalimantan Utara dan berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten 

Nunukan. 

 

Dalam agenda pembangunan wilayah dan tata ruang, sebagai provinsi yang 

terletak di perbatasan negara, kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara 

termasuk dalam lokasi prioritas (lokpri) penanganan kawasan perbatasan yakni: 

Lokpri Kayan Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Bahau Hulu (Kabupaten Malinau); 
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Lokpri Kayan Selatan, Sebatik Barat, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Sebuku, 

Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, 

Sebatik Utara (Kabupaten Nunukan).  

 

KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya berada di kawasan budidaya sebagai 

kawasan peruntukan pariwisata.  Kawasan Pariwisata dalam RTRW dibagi 

menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan pariwisata alam, budaya dan buatan yang 

tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. 

 

Sedangkan Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Perbatasan Darat RI 

Kalimantan-Sarawak-Sabah (KASABA), Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of 

Borneo) dan Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar 

seperti Pulau Sebatik dan Gosong Makasar. 

 

Peraturan zonasi terkait pariwisata dalam Taman Nasional meliputi: 

a) Pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, 

budaya dan wisata alam; 
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b) Ketentuan  pelarangan  untuk  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan 

perubahan   terhadap   keutuhan   zona   inti,   meliputi   mengurangi, 

menghilangkan fungsi zona dan zona inti; 

c) Ketentuan  pelarangan  memasuka/menambah  jenis-jenis  tumbuhan dan 

satwa bukan asli setempat; 

d) Ketentuan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona 

pemanfaatan dan zona lain taman nasional; 

e) Pemanfaatan  di  dalam  zona  pemanfaatan  taman  nasional,  untuk 

pembangunan      sarana      kepariwisataan      berdasarkan      rencana 

pengelolaan; 

f) Pemanfaatn    untuk    kegiatan    pariwisata    dan    rekreasi,    dengan 

memberikan  izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan  wisata  alam atas 

zona pemanfaatan taman nasional serta mengikutsertakan masyarakat  

 

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata 

meliputi: 

a) Pemanfaatan   potensi   alam  dan  budaya  masyarakat  sesuai   daya 

dukung dan daya tamping lingkungan; 

b) Ketentuan   perlindungan   terhadap   situs   peninggalan   kebudayaan 

masa lalu; dan 
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c) Ketentuan  pendirian  bangunan  dan  sarana  prasarana  penunjang 

kegiatan pariwisata. 

 

Perda    Kabupaten    Malinau    tentang    RPJMD    Kabupaten 

Malinau Tahun 2016-2021 

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka 

menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malinau untuk masa 

bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 -

2021 untuk keselerasan program dan kegiatan  pembangunan  Kabupaten  

dengan  pembangunan  daerah Provinsi. 

 

Perda    Kabupaten    Nunukan    tentang    RPJMD    Kabupaten 

Nunukam Tahun 2016-2021 

Kawasan pariwisata di Kabupaten Nunukan diarahkan untuk pengembangan 

bagi kegiatan pariwisata yang mempunyai potensi wisata dan selanjutnya dapat 

menarik wisatawan mancanegara. Dalam RPJMD Kabupaten Nunukan, kawasan 

pariwisata merupakan kelompok Kawasan Budidaya dimana memiliki kondisi 
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fisik dan potensi sumber daya alam yang  dibutuhkan  untuk  kepentingan  

produksi  dalam  memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan. 

Daya tarik unggulan wisata alam dan budaya dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Air Terjun Sungai Binusan.  

b) Pantai Ecing. 

c) Pantai Sedadap. 

d) Wana  wisata  yang  didominasi  oleh  vegetasi  spesifik  hutan dataran 

rendah. 

e) Agro wisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan.  

f) Pantai Batu Lamampu. 

g) Agrowisata Sungai Nyamuk. 

h) Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen).  

i) Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang. 

j) Pembuatan Garam gunung terletak dihulu Sungai Desa Long Layu. 

k) Konservasi Perairan Daerah Setabu.  

l) Giram Tutung Mansalong. 

 

Perda Kabupaten Malinau tentang RTRW Kabupaten Malinau 

Tahun 2012 – 2032 
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Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terdapat di Kabupaten 

Malinau memiliki luas kurang lebih 1.012.845 Ha dan terletak membentang dari 

Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Bahau Hulu, 

Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Kayan Hilir. 

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau salah satunya adalah 

pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam 

potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Terkait 

sektor pariwisata kebijakan tersebut dikembangkan untuk potensi sumber daya 

alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya. 

Strategi   penataan   ruang   wilayah   kabupaten   yang   berkaitan dengan TNKM 

berdasarkan kebijakan pemantapan peran dan fungsi kawasan  lindung  sebagai  

kawasan  penyangga  dan  penyeimbang ekosistem wilayah meliputi: 

a) Memantapkan  fungsi  kawasan  lindung  dan  mengembalikan  fungsi 

 

b) kawasan    lindung    yang    mengalami    degradasi    dalam    rangka 

memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; 

c) Mengembangkan   program   pelestarian   dan   pemanfaatan   fungsi 

kawasan hutan melalui peningkatan kerjasama dan penelitian; 

d) Mengembangkan program perlindungan hutan melalui peningkatan 

pelibatan masyarakat khususnya yang berada didalam dan sekitar hutan, 
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serta pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah 

dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun- temurun; 

e) Mengembangkan  program-program  penyelamatan  hutan  dan 

lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor; dan 

f) Memantapkan fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang dan kawasan 

hutan lindung sebagai laboratorium alam keanekaragaman hayati hutan 

hujan tropika. 

 

Selain merupakan kawasan lindung dan kawasan budidaya, KSPN Kayan 

Mentarang dan sekitarnya juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional 

yang terdiri atas: 

a) Kawasan   perbatasan   darat   dengan   RI   Negara   Bagian   Serawak 

(Malaysia Timur) yang membentang sepanjang ± 438 km, meliputi
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b) Kecamatan  Bahau  Hulu,  Pujungan,  Kayan  Hilir,  Kayan  Hulu  dan 

Kecamatan Kayan Selatan 

c) Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) meliputi hampir seluruh 

wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau kecuali Kecamatan Malinau 

Kota 

 

Pengelolaan  TNKM  dilaksanakan  oleh  Balai  Taman  Nasional Kayan Mentarang 

(BTNKM)/Kementrian Kehutanan, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan 

pemangku kepentingan lainnya secara kolaboratif dengan tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan 

Peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata diatur sebagai berikut: 

a) Pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang 

dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak   berada pada lahan 

produktif; 

b) Zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; 

c) Zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata; 

d) Zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa 

agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan 

insentif, dan pameran; jasa impresariat;   jasa konsultan pariwisata, dan 

jasa informasi pariwisata; 
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e) Zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya Tarik wisata 

alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata 

minat khusus; 

f) Zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; 

makan  dan  minum;     angkutan  wisata;  sarana  wisata  tirta;  dan 

kawasan pariwisata; 

g) Persentase KDB  (koefisien  dasar  bangunan)  pada  zona  usaha  jasa 

pariwisata maksimal sebesar 60 %, KLB (koefisien lantai bangunan) 

sebesar 3 dan KDH (koefisien dasar hijau) 20%; 

h) Persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 

20 % KLB sebesar 0.4 dan KDH 40 %; 

i) Persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60 

%,  KLB sebesar 0,8 dan KDH 20 %; 

j) Prasarana  dan  sarana  minimal  meliputi  telekomunikasi,  listrik,  air 

bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, 

parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana 

peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, ticketing , 

money changer ; 

k) Perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan 

lingkungan; 
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l) Pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat 

memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan 

peraturan zonasinya; dan 

m) Kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada 

kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin  

dan  kegiatan  lain  yang  tidak  memiliki  izin  direlokasi  paling lambat 3 

tahun. 

 

Perda    Kabupaten    Nunukan    tentang    RTRW    Kabupaten 

Nunukan Tahun 2013 – 2033 

Letak TNKM pada Kabupaten Nunukan berada di Kecamatan Lumbis   Ogong,   

Kecamatan   Krayan   dan   Kecamatan   Krayan   Selatan memiliki luas ±303.637 

Ha2(tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh hektar). 

RTRW Kabupaten Nunukan menetapkan kawasan strategis untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan wilayah serta pertumbuhan ekonomi  

 

Atraksi 

Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang ditetapkan sebagai Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) karena: 
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a) Mempunyai   peran   strategis   dalam   mejaga   fungsi   dan   daya   dukung 

lingkungan hidup. 

b) Merupakan lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan 

keutuhan wilayah. 

c) Memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik 

pariwisata. 

d) Mempunyai peran dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan aset 

budaya.  

e) Memiliki kekhususan wilayah. 

 

Berikut  daya  tarik unggulan KSPN Kayan Mentarang: 

Air Terjun Semolon merupakan air terjun 9 (Sembilan) tingkat  yang terletak di 

Kecamatan Mentarang, Desa Paking, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

Sumber air panas yang dikeluarkan dari mata air berasal dari kandungan mineral 

bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Sedangkan, Desa setulang merupakan  

Desa  Wisata  yang  telah  ditetapkan  dengan  SK  Bupati  Kabupaten 

 

Aksesibilitas 

Sarana transportasi menuju Taman Nasional Kayan Mentarang dapat ditempuh 

melalui jalur udara, darat dan sungai. Konektivitas udara melalui Bandar Udara 
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Robert Atty Bessing yang merupakan Bandara Sipil (domestik) dengan landasan 

pacu 1.600 m x 30 m dan berjarak 2 Km dari Kota. Bandara ini hanya dapat 

didarati oleh pesawat jenis ATR dari   berbagai   rute   seperti   Tarakan,   

Nunukan,   Long   Apung,   Long   Bawan, Samarinda, Tanjung Selor dan 

Balikpapan. Beberapa maskapai yang melayani rute tersebut adalah Aviastar, 

Kalstar Aviation, Susi Air dan tahun 2018 terdapat maskapai Wings Air dan Nam 

Air yang membuka rute baru menuju Balikpapan.  

Bandara Internasional terdekat ada di Kota Tarakan dan melayani rute 

penerbangan menuju Taman Nasional Kayan Mentarang dengan rute sebagai 

berikut: 

a) Tarakan – Malinau – Long Alango – TNKM 

b) Tarakan – Nunukan – Long Bawan – TNKM 

c) Samarinda – Long Ampung – TNI 

 

Konektivitas jalur darat menuju KSPN Kayan Mentarang dapat ditempuh dengan  

mobil  pribadi  melalui  Rute  Malinau  –  Tanjung  Selor  selama  1,5  jam, namun 

kondisi jalan kurang baik dan cenderung berkontur ekstrim dengan material 

tanah berbatu. 
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Jalur sungai merupakan transportasi utama masyarakat Malinau, karena jalur 

darat dalam kondisi kurang baik. Jika melalui Tarakan menggunakan speed boat 

atau klotok akan menyusuri Sungai Mentarang dengan waktu tempuh enam jam 

sampai satu hari perjalanan. Berikut merupakan rute menuju Taman Nasional 

Kayan Mentarang jalur darat, sungai dan laut. 

 

 

 

 

 

Sumber daya manusia (SDM) bidang kepariwisataan di KSPN Kayan Mentarang 

wilayah Kabupaten Malinau masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas. Hal 

ini dapat disebabkan oleh kepadatan penduduk Kabupaten Malinau yang rendah 

dibandingkan Kota Tarakan, sehingga sarana prasana kota khususnya bidang 

Pendidikan lebih baik. 

Kondisi geografis Kabupaten Malinau sebagian besar pegunungan dengan 

tingkat kemiringan lereng di atas 40% menjadi salah satu faktor terhambatnnya 

pengembangan permukiman sehingga pengelolaan SDM pun terhambat. 
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Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara partisipasi masyarakat masih tergolong 

rendah dalam kegiatan pembangunan, kondisi kualitas SDM dan sistem tata 

kelola pemerintahan desa masih belum optimal fungsinya. 

 

Wisatawan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan 

wisatawan yang memiliki minat khusus (special interest) untuk menikmati 

potensi alam, selain itu sudah banyak wisatawan asing yang sekaligus peneliti 

dalam bidang ilmu alam dan sosial. 

Selain potensi alam, terdapat 5 (lima) desa  wisata yang sudah ditetapkan  oleh  

SK  Bupati  Kabupaten  Malinau,  namun  kegiatan pemasaran masih sangat 

terbatas hal ini dapat juga disebabkan oleh lemahnya hubungan antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah sehingga kerjasama 

stakeholders tidak dinamis. 

KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya belum memiliki brand pariwisata yang 

pasti, sehingga arah pemasaran pariwisata belum terfokus 

 

Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan bagian dari Kawasan Jantung 

Kalimantan (Heart of Borneo), suatu konsep pengelolaan hutan yang menjadi  

sumber  karbon  dunia,  meliputi  kawasan  hutan  seluas  1.271.696,56 hektar 

dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat kaya, 
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mulai dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dengan ditetapkan sebagai 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan telah dibuat 

Rencana Induk dan Rencana Detil (RIRD) KSPN pada tahun 2017. Kepariwisataan 

di KSPN Kayan Mentarang saat ini, berdasarkan pola ruang dalam peta deliniasi 

RIRD,  berkembang secara terbatas di dua zona, yaitu di kawasan penyangga 

(zona intensif) yang meliputi di Sub Kawasan Long Nawan – Long Ampung dskt, 

Sub Kawasan Malinau Kota dskt, Sub Kawasan Tanjung Selor dskt, Sub Kawasan 

Nunukan dskt dan Sub Kawasan Kota Tarakan dskt serta di kawasan inti (zona 

ekstensif) meliputi Sub Kawasan Long Pujungan - Long Alango, Sub Kawasan 

Long Bawan  dskt.  Kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan  wisatawan  

nusantara  di zona ekstensif dan intensif terdiri dari wisatawan minat khusus, 

para peneliti ilmu alam (biologi, kehutanan, lingkungan, dsb) dan ilmu sosial 

(sosiologi, antropologi, sejarah, dsb) serta wisatawan lainnya yang berkunjung 

dengan berbagai motif seperti  berdagang,  membeli  keperluan  khusus  dan  

mengunjungi  keluarga  atau teman. 

 

Dalam fase awal saat ini, stakeholders yang terlibat dalam pengembangan 

pariwisata di wilayah KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya masih terbatas, 
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namun sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan, baik secara terpadu 

maupun sendiri-sendiri. 

 

Berdasarkan hasil observasi, focus group discussion dengan stakeholders terkait  

serta  penelusuran data sekunder, terdapat beberapa stakeholders  yang terkait 

dengan pengembangan KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya, meliputi 

Pemerintah Pusat (KL), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Usaha 

pariwisata dan usaha terkait, dan masyarakat. 

 

Berkaitan  dengan  pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional  Kayan Mentarang 

telah dibentuk suatu wadah pengelolaan yang bersifat partisipatif dan 

kolaboratif yaitu Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif 

(DP3K) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 374/Menhut–II/2007. 

Pengelolaan  kolaboratif  di  TNKM  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan 

yaitu : 

a) TN tidak dapat dilindungi dan dikelola tanpa dukungan aktif masyarakat 

adat  

b) Memastikan bahwa manfaat kawasan taman nasional dapat 

dimanfaatkan secara lestari yang merupakan sumber identitas budaya 

dan penghidupan 



 

68 
 

masyarakat 

c) Mengembangkan alternatif ekonomi berbasis konservasi untuk 

masyarakat dan pemerintah setempat. 

 

Terdapat beberapa instansi dan OPD yang terlibat di dalam DP3K, diantaranya 

Kementerian KLH dan Kehutanan (KTLN, PHKA), Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Malianau, Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Nunukan, Lembaga Swadaya Masyarakat (WWF, CI, 

dll), serta perguruan tinggi (Universitas Mulawarman dll) 

 

Atraksi 

Beberapa  permasalahan  yang  tergali  berkaitan  dengan  atraksi, diantaranya 

sebagai berikut : 

a) Sudah terdapat Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN Kayan Mentarang 

dan sekitarnya namun belum dimiliki oleh stakeholders terkait (Balai 

TNKM, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dan lain- lain) sehingga belum dijadikan dasar dalam melaksanakan 

pengembangan di bidang kepariwisataan. 
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b) Pengembangan produk wisata di KSPN Kayan Mentarang secara umum 

masih dalam tahapan  awal dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan dan 

kondisi infrastruktur pendukung 

c) Belum  terdapat  basis  data  potensi  wisata  yang  komprehensif  dan  

terpadu yang dapat dijadikan sebagai baseline dalam pengembangan 

produk (3A) ke depan 

d) Belum terdapat pola perjalanan wisata yang bisa dijadikan acuan dalam 

mengembangkan paket perjalanan wisata di KSPN Kayan Mentarang dan 

sekitarnya  yang  bisa  dikelola  oleh  Balai  TN  Kayan  Mentarang  dan  

biro perjalanan yang bermaksud mengembangkan perjalanan wisata 

minat khusus ke kawasan TNKM. 

e) KSPN Kayan Mentarang memiliki potensi yang luar biasa dan bisa disebut 

berkelas dunia, baik potensi terestrial maupun aquatic (biota perairan 

hulu), berupa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya termasuk 

budaya (kearifan sosial dan ekologis). Banyak aktivitas yang bisa dilakukan 

disana terutama wisata minat khusus. Sudah terdapat rencana 

pengembangan berupa rencana induk dan rencana detil dengan visi 

pengembangannya adalah “Indonesia’s cross  border  ecotourism  

destination”  namun  belum  dikembangkan  lebih lanjut menjadi produk 

wisata 
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f) Kekayaan alam di wilayah KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya memiliki 

nilai ekonomis yang sangat besar sehingga sangat rentan untuk 

dieksploitasi, namun sampai saat ini masih sangat dibatasi oleh 

Pemerintah Kabupaten Malinau. Kearifan lokal saja tidak cukup untuk 

menahan kepentingan ekonomi yang bisa dieksploitasi di kawasan hutan 

tutupan tersebut, terutama di luar TNKM.  Pariwisata  diharapkan dapat 

menjadi salah satu sektor  yang dapat memanfaatkan keberadaan hutan 

tutupan yang luas dan mendatangkan manfaat ekonomis, sosial budaya 

dan lingkungan bagi masyarakat dan ekosistem TNKM, termasuk berupa 

terjaganya kualitas lingkungan yang merupakan daya tarik utama wisata 

di TNKM. 

g) Di Sub Kawasan Malinau Kota dan sekitarnya, sudah terdapat Desa Wisata 

Setulang dan Desa Wisata Pulo Sapi. Desa Wisata Setulang sudah mulai 

dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, bahkan sudah mulai 

menyelenggarakan festival seni budaya pada tahun 2018 ini. Namun 

atraksi dan aktivitas yang bisa dilihat dan dilakukan di desa tersebut masih 

terbatas, belum ada kajian lebih lanjut untuk melakukan pengembangan. 

 

Amenitas 
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a) Suply  listrik  dari  PLN  terbatas  pada  wilayah-wilayah  di  kawasan  

intensif 

b) KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya, termasuk di Desa Wisata Setulang 

c) Jaringan  telekomunikasi  masih  sangat  terbatas,  sebagai  contoh,  di  

Desa Wisata Setulang sampai saat ini masih belum dijangkau jaringan 

telekomunikasi selular 

d) Di kawasan penyangga yaitu di Sub Kawasan Malinau Kota dskt 

(intensive), Sub Kawasan Tanjung Selor dskt (intensive), Sub Kawasan 

Nunukan dskt (intensive) dan Sub Kawasan Kota Tarakan dskt (intensive) 

sudah terdapat sarana akomodasi berupa hotel dan penginapan serta 

sarana makan-minum berupa restoran dan rumah makan yang memadai. 

Sementara di kawasan inti yaitu di Sub Kawasan Long Nawan – Long 

Ampung dskt (intensive), Sub Kawasan Long Pujungan - Long Alango 

(extensive) , Sub Kawasan Long Bawan dskt (extensive) sarana akomodasi 

dan makan-minum masih sangat terbatas, wisatawan banyak 

menggunakan rumah penduduk dan mess pengelola TNKM sebagai 

tempat menginap. 

 

Aksesibilitas 
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a) Berdasarkan wilayah deliniasi KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya, 

akses menuju kawasan penyangga TNKM yaitu Sub Kawasan Malinau Kota 

dskt (intensive), Sub Kawasan Tanjung Selor dskt (intensive), Sub Kawasan 

Nunukan dskt (intensive) dan Sub Kawasan Kota Tarakan dskt (intensive) 

relatif sudah cukup memadai, baik melalui darat maupun udara. 

b) Akses masuk ke kawasan inti TNKM yaitu Sub kawasan Long Nawan – Long 

Ampung dskt (intensive), Sub Kawasan Long Pujungan - Long Alango 

(extensive)  ,  Sub   Kawasan  Long  Bawan  dskt  (extensive)  masih  sangat 

terbatas. Angkutan udara menuju kawasan inti (terdapat bandara di Long 

Bawan, Long Ampung dan Long Alango) tersedia dari Tarakan dan 

Malinau, ada yang terjadwal dan charter/borongan, maskapai yang 

melayani adalah Susi  Air  dan  MAF.  Akses  lainnya  adalah  melalui  

angkutan  sungai  dengan waktu tempuh 1-2 hari, tergantung kondisi 

cuaca dan tinggi permukaan air sungai. 

c) Terdapat kurang lebih 1 juta orang wisatawan Cina yang datang ke 

Kinibalu Malaysia, ini merupakan sebenarnya merupakan potensi, namun 

untuk masuk ke wilayah Indonesia masih terkendala aksesibilitas yang 

masih tidak baik 

d) Asian  Development  bank  sudah  membiayai  feasibility  study  untuk  3  

jalan akses namun realisasinya masih terkendala karena salah satu syarat 
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turunnya dana adalah rencana tersebut harus masuk blue book nya 

BAPPENAS terlebih dahulu
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Regulasi dan Tata Kelola 

a) Kabupaten   Malinau   pada   Tahun   2005   ditetapkan   sebagai   

Kabupaten Konservasi melalui Perda No 4 Tahun 2007, memiliki hutan 

seluas kurang lebih 3,8 juta hektar (sekitar 60% dari luas wilayah 

kabupaten) , meliputi hutan lindung, hutan adat, dan hutan yang 

termasuk kawasan TNKM seluas 

1.271.696,56 hektar. Semua ini merupakan kekayaan dunia dan 

memberikan kontribusi karbon besar bagi dunia. 

b) Pemerintah Pusat sudah mengetahui potensi sumber daya alam berupa 

hutan tutupan yang sangat luas di wilayah Kabupaten Malinau namun 

belum memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Umum yang cukup. 

Dukungan DAU selama ini diberikan pada daerah dengan kapasitas fiskal 

yang tinggi (misalnya penghasil tambang sebagaimana wilayah 

Kalimantan lainnya), sementara berdasarkan kajian tentang DAU pada 

tahun 2018, Kabupaten Malinau  dengan  beban  fiskal  yang  besar  belum  

mendapat  dukungan  dana yang memadai, padahal biaya yang 

dibutuhkan untuk kegiatan operasional (untuk menjaga kelestarian 

wilayah hutan yang ada) yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab 

negara (sesuai UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 
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Alam hayati dan Ekosistemnya), di sisi lain kemampuan APBD Pemerintah 

Malinau sangat terbatas
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Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kayan Mentarang dan sekitarnya 

sebagian besar merupakan hutan tutupan yang sangat luas, meliputi hutan yang   

termasuk   kawasan   Taman   Nasional   Kayan   Mentarang   seluas 1.271.696,56 

hektar dan hutan lindung serta hutan  adat,  yang  berada di  wilayah  Kabupaten  

Malianau  dan  Kabupaten  Nunukan,  merupakan bagian dari Kawasan Jantung 

Kalimantan (Heart of Borneo), suatu konsep pengelolaan hutan yang menjadi 

sumber karbon dunia, dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 

yang sangat kaya, memiliki potensi yang luar biasa dan bisa disebut berkelas 

dunia, baik potensi terestrial maupun aquatic (biota perairan hulu), berupa 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya termasuk budaya (kearifan sosial dan 

ekologis). Banyak aktivitas yang bisa dilakukan disana terutama wisata minat 

khusus. TNKM merupakan kawasan hutan primer dan sekunder tua yang 

terbesar di Asia Tenggara, di dalamnya terdapat 27.000-an warga suku Dayak 

(Kenyah, Punan, Luh Daye, Long Bawang dan lain-lain yang tersebar dalam 11 

wilayah adat besar. Selain itu terdapat berbagai peninggalan arkeologi berupa 

kuburan batu dengan usia lebih dari350 tahun. Kekayaan fauna di dalamnya 

tidak kalah menarik dan unik, terdapat 100 spesies mamalia (15 jenis endemik), 

8 jenis primata termasuk orang utan, 310 jenis burung (28 diantaranya 

endemik). Di zona intensif yaitu di sub Kawasan Malianau Kota dan sekitarnya 
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terdapat Desa Wisata Setulang yang merupakan desa adat dan memiliki hutan 

adat/hutan lindung seluas 5300 hektar. 

Kepariwisataan di KSPN Kayan Mentarang saat ini, berdasarkan pola ruang 

dalam peta deliniasi Rencana Induk dan Rencana Detil,  dilihat dari jumlah 

wisatawan  yang  berkunjung  dan  perkembangan  sarana  dan  prasarana telah 

berkembang secara terbatas di Sub Kawasan Malinau Kota dskt, Sub Kawasan 

Tanjung Selor dskt, Sub Kawasan Nunukan dskt dan Sub Kawasan Kota  Tarakan  

dskt  dan  sekitarnya  serta di    dua dua sub  kawasan yang berada dalam wilayah 

TN Kayan Mentarang yaitu Sub Kawasan Long Pujungan - Long Alango, Sub 

Kawasan Long Bawan dskt  serta Sub Kawasan Long Nawan – Long Ampung dskt. 

Berdasarkan pertimbangan potensi daya tarik wisata yang dimiliki, jumlah 

kunjungan, aksesibilitas serta dukungan sarana dan parasarana, dan posisinya 

yang berda di wilayah perbatasan (cross border) terdapat tiga sub kawasan 

unggulan yang mendapatkan skala prioritas untuk dikembangkan yaitu : 

a) Sub  Kawasan  Malinau  Kota  dan  sekitarnya  dengan  daya  tarik unggulan  

Desa  Wisata  Setulang  yang  dalam  tiga  tahun  terakhir sudah dikunjungi 

oleh wisatawan mancanegara yang melakukan penelitian dan 

mendokumentasian kekayaan budaya dan alam, berasal dari Eropah 

(Inggris, Swiss dan lain-lain) 
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b) Sub Kawasan Long Pujungan - Long Alango dan sekitarnya dengan daya 

tarik utama berupa keanekaragaman hayati dan ekologis dari hutan tropis 

serta budaya suku Dayak. Sub Kawasan ini sudah memiliki dua desa 

Wisata yaitu Apau Ping dan Long Alango, dimana terdpat juga stasiun 

penelitian Lalut Birai 

c) Sub Kawasan Long Bawan dan sekitarnya dengan daya tarik utama adalah 

hutan, seni dan budaya dayak serta kawasan agro. Sub Kawasan ini 

memiliki posisi strategis karena berpotensi menjadi kawasan cross border 

tourism. 

 

Mengingat potensi utamanya adalah hutan tropis dan kebudayaan masyarakat  

suku  Dayak,  tema  aktivitas  utama  yang  bisa  dikembangkan adalah   

ekowisata.   Tema   pengembangan   seluruh   KSPN   adalah   “Cross Border 

Ecotourism in The Heart of Borneo”. Temaini sekaligus mengedepankan 

pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan muatan 

nilai edukasi berkaitan dengan potensi alam dan budayanya. Pengembangan 

kepariwisataan di Sub Kawasan Malinau Kota dan sekitarnya sebagai secondary 

hub dan memiliki Desa Wisata Setulang serta hutan lindung/hutan adatnya 

sebagai daya tarik utama yang paling mudah dijangkau akan mendorong 

mendorong perkembangan kepariwisataan di dua sub kawasan lainnya yaitu 
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Sub Kawasan Long Pujungan – Long Alango dan sekitarnya serta Sub Kawasan 

Long Bawan dan sekitarnya. 

Pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati dan ekologis di wilayah KSPN KM 

perlu diwujudkan dalam bentuk database potensi wisata dan pengembangan 

pola perjalanan yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan paket-paket 

ekowisata. Selain itu, perlu juga didukung oleh ketersediaan interpretasi non-

personal berupa brosur, peta wisata, dan buku panduan serta interpretasi 

personal yaitu pemandu ekowisata yang memiliki kompetensi penguasaan 

informasi produk serta kemampuan penelusuran hutan yang baik. 

 

Amenitas berupa fasilitas wisata dan fasilitas pendukung tersedia di zona 

penyangga yaitu di Kota Malinau, Tanjung Selor, Tarakan dan Nunukan. Fasilitas 

pariwisata berupa akomodasi dalam bentuk hotel dan penginapan (38 buah, 

dengan jumlah kamar 686 buah) serta fasilitas makan-minum berupa rumah 

makan dan café (106 buah) dalam kondisi yang belum seluruhnya memenuhi 

standar usaha, sedangkan pusat layanan informasi sangat terbatas, saat ini 

sedang disiapkan di bandara Juwata Tarakan. Fasilitas umum berupa fasilitas 

keuangan ddan perbankan (bank, money changer) serta fasilitas kesehatan juga 

tersedia di keempat kota tersebut   
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Prasarana umum berupa jaringan listrik, jaringan telekomunikasi masih belum 

menjangkau seluruh wilayah. Jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau 

beberapa daya tarik utama seperti Desa Setulang, Desa Apau Ping dan Desa Long 

Alango.Sarana air bersih dan pengelolaan limbah tersedia dalam kondisi 

minimum. 

 

Akses tercepat menuju beberapa Sub Kawasan yang berada di wilayah TNKM 

pada umumnya dapat ditempuh dengan menggunakan moda transportasi  

udara  dengan hub utama berada di Kota  Tarakan  dan hub kedua Malianau. 

Selain akses udara, alternative lain adalah melalui laut dan sungai namun 

dengan waktu tempuh yang lebih Panjang, melewati Sungai Kayan, Sungai 

Bahan dan Sungai Mentarang. Sementara untuk akses darat saat ini belum 

tersedia untuk menjangkau sampai kawasan TNKM. 

 

Jika dikaitkan dengan konsep product level of marketing dan dengan 

menimbang kondisi produk pada saat ini kondisi produk pada KSPN Kayan 

Mentarang secara umum masih berada pada posisi basic/generic product, 

dimana wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini berharap mendapatkan 

produk yang berkualitas yaitu hutan tropis dengan keanekaragaman flora dan 

fauna yang ada di dalamnya, namun masih banyak potensi daya tarik yang 
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belum tereksplorasi melalui kegiatan ekowisata yang ada. Adapun gambaran 

umumnya adalah sbb : 

a) Core product, berupa pengalaman berwisata di kawasan hutan tropis b.   

Generic     product,     berupa     hutan     tropis     dengan     berbagai 

keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya 

b) Expected      product,      berupa      hutan      tropis      yang      memiliki 

keanekaragaman   hayati   dan   ekologis   yang   spesifik   (endemik)
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Sehingga   wisatawan   mendapatkan   apa   yang   diinginkan   ketika berwisata 

ke dalam hutan. 

 

Sebenarnya KSPN Kayan Mentarang dan khususnya Sub Kawasan Long 

Pujungan-Long Alango dsk, Sub Kawasan Malinau Kota dsk, Sub Kawasan Long 

Bawan serta Sub Kawasan Long Nawan-Long Ampung memiliki potensi untuk 

berada pada level augmented karena memiliki keunikan luar biasa dibanding 

dengan hutan lainnya di kawasan Asia Tenggara, bahkan merupakan wilayah 

terbesar dari seluruh hutan yang disebut sebagai “The Heart of Borneo”. 

Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati dan ekologis yang luar biasa, 

merupakan kawasan hutan primer dan sekunder tua yang terbesar di Asia 

Tenggara, di dalamnya terdapat 27.000-an warga suku Dayak (Kenyah, Punan, 

Luh Daye, Long Bawang dan lain-lain yang tersebar dalam 11 wilayah adat besar. 

Selain itu terdapat berbagai peninggalan  arkeologi  berupa  kuburan  batu 

dengan  usia  lebih dari  350 tahun. Kekayaan fauna di dalamnya tidak kalah 

menarik dan unik, terdapat 100 spesies mamalia (15 jenis endemik), 8 jenis 

primata termasuk orang utan, 310 jenis burung (28 diantaranya endemik). Di 

zona intensif yaitu di sub Kawasan Malianau Kota dan sekitarnya yang sangat 

mudah dijangkau dari Kota Malinau, hanya 45 menit perjalanan darat, terdapat 
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Desa Wisata Setulang  yang  merupakan  desa  adat  dan  memiliki  hutan  

adat/hutan lindung seluas 5300 hektar. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan 

ini akan mendapatkan pengalaman berwisata yang luar biasa karena bias 

langsung melihat dan bersentuhan dengan kekayaan hutan tropis yang luas 

dengan budaya masyarakat adat Dayak yang unik. 

 

Untuk mendorong posisi produk di KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya 

dibutukan berbagai upaya diantaranya adalah pengembangan pola perjalanan 

dan paket-paket ekowisata serta branding dan promosi ke pasar sasaran utama 

yaitu wisatawan yang merupakan pemerhati lingkungan, pelaku konservasi dan 

para peneliti dari negara-negara di Eropah (Inggris, Jerman, negara-negara 

Scandinavia) serta Amerika (USA dan Canada) yang banyak menaruh perhatan 

terhadap keberadaan dan manfaat hutan tropis dunia. 

 

Analisis Tourism Area Lifecycle digunakan untuk mengetahui sejauh mana posisi 

kawasan baik dari sisi produk maupun pemasaran sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan pengembangan destinasi selanjutnya. 

KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya pada saat ini berada dalam tahap 

eksplorasi yaitu ketika sejumlah kecil wisatawan mulai tertarik untuk berkunjung 

lawasan ini karena tertarik dengan keanekaragaman hayati yang berada di 
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dalamnya berdasarkn informasi yang mereka miliki. Pada saat ini jumlah 

kunjungan masih sangat terbatas, didominasi oleh wisatawan mancanegara, 

terutama para peneliti dan mereka yang tertarik dengan  potensi  daya  tarik  

hutan  tropis  yaitu  flora  dan  fauna  serta
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kehidupan masyarakat Dayak yang ada di dalamnya. Dengan jumlah wisatawan  

yang  masih  sangat  terbatas,  dampak  pariwisata  bagi masyarakat masih  

belum terasa.  Pada zona penyangga geliat kunjungan juga masih terbatas, Desa 

Wisata Setulang yang berada dalamsub kawasan malianu Kota dan sekitarnya 

setiap tahunnya dikunjungi oleh sekitar 50-70 orang wisatawan mancanegara, 

sedangkan di sub kawasan lainnya seperti di sub kawasan Long Pujungan-Long 

Alango juga jumlahnya tidak mencapai 50 orang per tahunnya. Pengunjung ke 

dalam kawasan TNKM umumnya ke beberapa atraksi wisata tertentu pada saat 

liburan, mereka merupakan masyarakat lokal dan jumlahnya sekitar 50-100 

orang. 

 

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kaltara di Tahun 2017 sebanyak 

175.966   orang   dimana   di   dalamnya   terdapat   90.671   orang   yang 

kebanyakan merupakan pelintas batas di Kabupaten Nunukan, wisatawan yang 

masuk melalui Tarakan menuju ke Derawan. Infrastruktur pendukung yang 

tersedia di  kawasan tersebut juga masih terbatas, berupa bandara perintis dan 

dermaga, listrik dan air bersih. 
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KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya berdasarkan analisis terhadap kondisi 3A 

dengan menggunakan siklus hidup produk (product life cycle) dan tingkatan 

produk (product level) berada pada tahap eksplorasi dan masuk  pada  tingkat  

augmented  bahkan  memiliki  peluang  untuk  berada pada tingkat potential 

karena memiliki keunikan yang luar biasa berupa hutan tropis  dengan  luasan 

yang sangat besar.  Pengembangan Kawasan pada tahap eksplorasi ini 

memerlukan pendekatan tersendiri mengingat potensi keanekaragaman hayati 

dan budaya yang dimiliki, beberapa faktor utama yang perlu dicermati dan 

menjadi pertimbangan adalah regulasi dan keterbatasan dana. 

 

Kebijakan fiskal kehutanan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, saat ini masih didominasi oleh 

pengaturan hasil ekstraksi kayu sebagai dasar pembagian hasil penerimaan 

kehutanan dari pusat ke daerah. Untuk itu perlu dilakukan pergeseran kebijakan 

ke arah fiskal hijau yang memperhitungkan manfaat hutan secara menyeluruh.   

TN   Kayan   Mentarang   merupakan   salah   satu   wilayah konservasi   yang   

meliputi   kawasan   hutan   seluas   1.271.696,56   hektar dengan kekayaan 

keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat kaya sangat luas, sehingga 

secara ekonomis memang tidak bisa dieksploitasi namun   memiliki   peran   

ekologis   yang   sangat   penting   yaitu   menjadi tumpuan paru-paru dunia. Atas 
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dasar itu, perlu diterapkan kebijakan fiskal hijau,  dimana  faktor  indeks  kinerja  

daerah  dalam  melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan melakukan 

pengelolaan hutan secara berkelanjutan dimasukkan sebagai bahan 

pertimbangan pemberian dana atau insentif bagi daerah, sehingga beban fiskal 

yang ditanggung oleh pemerintah daerah bisa diatasi melalui  penyaluran Dana 

Alokasi Umum dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau dan Kabupaten 

Nunukan yang sebagian wilayahnya merupakan bagian dari TN Kayan 

Mentarang. Ada  dua  jenis  pemanfaatan  jasa  lingkungan  yang  perlu  

diperhitungkan yaitu nilai manfaat jasa lingkungan dari fungsi tata air dan jasa 

lingkungan hutan sebagai penyerap karbon. Jika kebijakan fiskal hijau tidak 

diterapkan dikhawatirkan hal ini akan memicu daerah untuk melakukan 

eksploitasi sumber daya hutannya untuk meningkatkan penerimaan daerah 

sehingga menimbulkan deforestasi dan degradasi hutan. Di sisi lain, penerapan 

fiskal hijau akan memungkinkan Kabupaten Malinau mendapatkan DAU yang 

dapat  digunakan  untuk  pembangunan  berbagai  sektor  termasuk pariwisata. 

Jika dilakukan dengan tepat, melalui pendekatan yang berkelanjutan, 

pengembangan pariwisata di wilayah TN Kayan Mentarang dan sekitarnya 

adalah salah satu alternatif yang nantinya akan memberikan masukan 

pendapatan bagi daerah dan efek bergandanya dapat dirasakan oleh 

masyarakat. 
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Kondisi pengembangan KSPN Lhoksado saat ini, peran Kementerian Pariwisata, 

KPHL Hulu Sungai Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

sangat tinggi. 

 

Komitmen para stakeholder untuk pengembangan destinasi sudah terbentuk 

sesuai dengan tugas fungsi dan kapasitas masing-masing pihak. Sudah terdapat 

program pada masing-masing pihak dan upaya untuk mengimplementasikan 

keterpaduan telah diupayakan. 
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