
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR \L TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa pembangunan kepariwisataan perlu diselenggarakan 
secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan 
berdasarkan potensi lokal, budaya, serta dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing global;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 4 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur 
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2032,

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang....
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 
Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 119);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 169);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189),

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN...



Menetapkan:
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG RENCANA 
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2017-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
llf lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
pemerintah, dan pemerintah daerah.

6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya 

disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan 
kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak 

tahun 2017 sampai dengan 2032.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 
di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

Kepariwisataan.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

«
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

11. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah suatu 
ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan 
dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema 
produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen 

pencitraan suatu kawasan.

12. Kawasan Strategis....



12. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disebut KSP adalah kawasan 
yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata 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.

13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang 
dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme 
operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke 
arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi 
dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh 
pemangku kepentingannya.

15. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di 
dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam 
rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, 
kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun 
kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan 
melalui kegiatan Kepariwisataan.

17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan 
dan pengelolaan Kepariwisataan.

18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

19. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

20. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:
a. pembangunan destinasi Pariwisata;
b. pembangunan pemasaran Pariwisata;
c. pembangunan industri Pariwisata; dan
d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua 
Prinsip

Pasal 3.
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Pasal 3

RIPPARKAB dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip:
a. partisipasi;
b. keikutsertaan para pelaku;
c. kepemilikan lokal;
d. penggunaan sumber day a yang berkelanjutan;
e. mewadahi aspirasi masyarakat;
f. daya dukung;
g. monitor dan evaluasi;
h. akuntabilitas;
i. pelatihan; dan

j. promosi.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 4
(1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. sasaran; dan . .
e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan

Daerah.

Bagian Kedua 
Visi

Pasal 5
Visi RIPPARKAB adalah terwujudnya pembangunan kepariwisataan berkelanjutan 
berdaya saing global yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi Daerah secara terpadu.

Bagian Ketiga 
Misi

Pasal 6
Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi;
a. pemanfaatan potensi kearifan lokal produk dari hasil pertanian, peternakan dan 

perikanan sebagai produk unggulan Pariwisata;
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sarana dan 
prasarana industri kepariwisataan;
pengembangan industri Pariwisata yang berdaya saing, destinasi Pariwisata 
yang unggul, serta pemasaran dan promisi pariwisata yang berkelanjutan,
pelestarian kesenian dan budaya, serta Daya Tarik Wisata sejarah,

e. pembagian zonasi....

b.

c.

d.



e.

f.

g-

J-

pembagian zonasi pariwisata untuk wisata buatan, wisata alami dan zona 
industri pendukung pariwisata, pusat kuliner, pusat pertanian , pusat 
peternakan dan pusat perikanan. ;
peningkatan hubungan kerja sama antar daerah dan kerja sama pertunjukan 
antar negara;
perwujudan peran Daya Tarik wisata sebagai wisata industri, wisata olahraga, 
wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, serta wisata petualangan; 
peningkatan peran investor dalam melakukan pembangunan kepariwisataan 
yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan 
peningkatan industri kreatif berbasis unit mikro, kecil dan menengah untuk 
mendukung pembangunan kepariwisataan.

1

Bagian Keempat 
Tujuan

Pasal 7

Tujuan RIPPARKAB adalah:
a. meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal dari basil pertanian, basil 

peternakan dan basil perikanan sebagai produk unggulan pariwisata;
b. meningkatkan potensi kepariwisataan dengan memanfaatkan kedudukan 

strategis Daerab;
c. meningkatkan potensi kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi alam di 

Lereng Merapi dan Merbabu dan akses kawasan Solo-Selo-Borobudur;
d. meningkatkan jumlab industri yang mendukung pariwisata Daerab;

e. meningkatkan jumlab destinasi pariwisata;
f. melestarikan kesenian dan budaya serta Daya Tarik Wisata sejarab;
g. mengembangkan pusat wisata buatan, wisata alami, dan wisata budaya,
b. meningkatkan bubungan kerjasama antar daerab dan kerjasama

pertunjukan antar negara;
i. mengembangkan Daya Tarik wisata berbasis wisata industri, wisata olabraga, 

wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, dan wisata petualangan, 
dan

j. menumbubkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan pariwisata.

Bagian Kelima 
Sasaran

Pasal 8

Sasaran RIPPARKAB meliputi:
a. munculnya potensi kearifan lokasi dari basil 

perikanan sebagai produk unggulan pariwisata;
b. berkembangnya potensi keparwisataan dengan 

strategis Daerab;
c. meningkatnya potensi kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi alam di 

Lereng Merapi dan Merbabu dan akses kawasan Solo-Selo-Borobudur;
d. meningkatnya jumlab industri yang mendukung pariwisata Daerab;

e. meningkatnya....

pertanian, peternakan dan 

memanfaatkan kedudukan



e.
f.
g-
h.
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meningkatnya jumlah destinasi pariwisata;
tercapainya kelestarian kesenian dan budaya serta Daya Tarik Wisata sejarah; 
berkembangnya pusat wisata buatan, wisata alami, dan wisata budaya;
meningkatnya hubungan kerjasama an tar daerah dan kerjasama
pertunjukan an tar negara;
terwujudnya Daya Tarik wisata berbasis wisata industri, wisata olahraga, wisata 
seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, dan wisata petualangan; dan
terwujudnya kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kepariwisataan.

Bagian Keenam 
Arab Pembangunan

Pasal 9
Arab pembangunan kepariwisataan Daerab meliputi:
a. destinasi pariwisata yang meliputi perwilayaban, obyek, dan fasilitas yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. pemasaran pariwisata yang berbasis pada kerjasama, promosi, dan kearifan 

lokal;
c. industri pariwisata yang berbasis potensi lokal dan tersertifikasi dalam 

memberikan pelayanan; dan
d. kelembagaan pariwisata yang berbasis kerjasama untuk mendukung pariwisata 

yang berkelanjutan.

Pasal 10
Arab pembangunan kepariwisataan Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
menjadi dasar arab kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten.

1

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 

Pasal 11
Arab kebijakan pembagunan daya tarik pariwisata terdiri atas:
a. perwilayaban destinasi pariwisata;
b. pengembangan kepariwisataan;
c. penataan kawasan;
d. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
e. pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Perwilayaban Destinasi Pariwisata 

Pasal 12
(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayaban destinasi pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 buruf a terdiri atas:

a. perwilayaban KPP yang terdiri dari KPP I, KPP II, KPP III, dan KPP IV di 
selurub wilayab Daerab.

b. Pengembangan....

1
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b. pengembangan KSP meliputi:

1. KSP Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu;
2. KSP Selo - Cepogo;
3. KSP Umbul Tlatar - Umbul Pengging - Umbul Sewu;
4. KSP Wanawisata Kedung Ombo;
5. KSP Waduk Cengklik - Asrama Haji Donuhudan - Bandar Udara Adi 

Soemarmo Boyolali; dan
6. KSP Ampel - Musuk.

c. pengembangan kewilayahan untuk paket wisata di seluruh destinasi 
pariwisata di Daerah.

(2) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pengembangan Kepariwisataan

kepariwisataan
Pasal 13

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
a. pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan berbasis pariwisata 

berkelanjutan;
b. pengembangan Daya Tarik Wisata dirumuskan berbasis pada usaha 

preservasi dan konservasi;
c. pengembangan fasilitas dasar dan industri terhadap potensi Daya Tarik 

Wisata berupa sumber daya alam dan budaya;
d. pengembangan Daya Tarik Wisata dilaksanakan sesuai dengan pembagian.

1. KPP I meliputi koridor kawasan wisata pariwisata massal sebagai pusat 
sentralitas penghubung antar KPP, serta wilayah industri pendukung 
kegiatan pariwisata, dan sebagai koridor akses jalan utama Solo- 
Semarang;

2. KPP II meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata minat khusus 
kawasan pegunungan Merbabu dan Merapi dan sebagai koridor Solo- 
Selo-Borobudur;

3. KPP III meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata pariwisata massal 
untuk wisata buatan dan sebagai akses kota Salatiga — Kabupaten 
Sragen; dan

4. KPP IV meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata mass tourism 
untuk wisata buatan dan sebagai akses pintu masuk dari Kabupaten 
Grobogan dan Kabupaten Sragen.

(2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.

Pasal 14
Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

a. Penentuan.....

k
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a. penentuan kapasitas fasilitas pendukung di lokasi obyek wisata; dan
b. penataan fasilitas pendukung yang terpadu dan menjangkau ke seluruh obyek 

wisata.

Pasal 15
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan sesuai dengan 
pembagian KPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
a. pengelolaan lingkungan pada destinasi pariwisata yang bersifat alami dilakukan 

dengan intervensi bentang alam yang minimal; dan
b. pengelolaan lingkungan pada destinasi pariwisata yang bersifat buatan dapat 

dilakukan dengan intervensi artilisial dan lisik berdasarkan prinsip pengelolaan 
yang berkelanjutan.

Paragraf 3
Pengembangan Fasilitas Pariwisata 

Pasal 17
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan fasilitas berupa 
pengembangan fasilitas berdasarkan kondisi KPP dan KSP tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung Kepariwisataan, Pembangunan
Prasarana / Infrastruktur

Pasal 18
Pembangunan fasilitas umum pariwisata terdiri atas pembangunan fasilitas umum 
dan pariwisata pada:

a. KPP I;
b. KPP II;
c. KPP III; dan
d. KPP IV.

Pasal 19
Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP I, KPP II, KPP III, dan KPP IV 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
a. pengelolaan pusat kuliner;
b. pengembangan area parkir yang memiliki kapasitas pariwisata massal dan luas 

area menampung bus pariwisata;
c. lokasi tempat peribadatan yang berdekatan dengan Day a Tarik Wisata serta 

fasilitas yang berstandar;
d. pengembangan....
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d. pengembangan sarana informasi dan papan petunjuk di setiap jalan strategis 
yang dimulai dari gerbang pintu masuk Daerah;

e. mendukung pembangunan rintisan pariwisata dari Daya Tarik wisata potensi; 
dan

f. fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan 
khusus.

Pasal 20
Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a terdiri dari:
a. akomodasi Daya Tarik wisata yang mendukung atraksi wisata buatan dan letak 

geografis dataran rendah;
b. area bermain ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga;
c. pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas dan 

cinderamata Daerah;
d. standar dan jumlah tempat mandi, cuci, kakus dan manajemen pengelolaan 

mandi, cuci, kakus;
e. sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang 

menampung pariwisata massal;
f. pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan umbul 

dan budaya;
g. pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi 

elektronik pariwisata; dan
h. manajemen pengendalian dalam kegiatan pengembangan pembangunan fasilitas 

kepariwisataan

Pasal 21
Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b terdiri dari:
a. akomodasi Daya Tarik wisata yang mendukung wilayah perbukitan dan 

pegunungan;
b. infrastruktur jalan sebagai akses penghubung antar daerah dan berperan dalam 

akses pintu wisatawan;
c. area parkir terpadu kecamatan yang memiliki daya tampung untuk bus 

pariwisata;
d. area parkir pada Daya Tarik Wisata hanya mampu untuk menampung moda 

transportasi ojek dan minibus;
e. standar dan jumlah tempat mandi, cuci. kakus dan manajemen pengelolaan 

mandi, cuci, kakus;
f. sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang 

menampung wisata khusus dengan daya dukung yang terbatas;
g. pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata 

alam, wisata jalan kaki, dan wisata agro;
h. pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi 

teknologi pariwisata;
i. manajemen pengendalian dalam kegiatan pengembangan pembangunan fasilitas 

kepariwisataan;
j. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung kawasan Taman 

Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi; dan
k. mengembangkan...
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k. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung Museum Gunung 
Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi.

Pasal 22
Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP III sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari:
a. pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas Boyolali dan 

cinderamata;
b. sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang 

menampung pariwisata massal;
c. pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata 

panorama saujana;
d. pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung i aplikasi 

teknologi pariwisata; dan
e. manajemen pembangunan dan pengendalian fasilitas pariwisata.

Pasal 23
Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP IV sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari:
a. pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas Boyolali dan 

cinderamata;
b. standar dan jumlah tempat mandi, cuci, kakus dan manajemen pengelolaan 

mandi, cuci, kakus;
c. sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang 

menampung pariwisata massal;
d. pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata 

panorama saujana; dan
e. pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi 

teknologi pariwisata dan manajemen pembangunan dan pengendalian fasilitas 

pariwisata.

Paragraf 5 |
Pemberdayaan Masyarakat !

Pasal 24
(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam

kepariwisataan terdiri atas:
a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui 

pembangunan kepariwisataan;
b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan 

kepariwisataan;
c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui

pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata; ,

d. penyusunan....

ih



d.

e.
f.

g-

- 12 -
penyusunan regulasi dan pemberian insentif uintiik mendorong
perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala 
usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
penguatan kemitraan rantai nilai an tar usaha di bidang kepariwisataan; 
perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan 
usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang 

dikembangkan masyarakat lokal;
peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya 
mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata 
skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat

lokal;
h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan 

produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha 
mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal,

i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan 
terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif 

kepariwisataan setempat; dan
j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan 

mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.
k. meningkatkan jumlah komunitas sadar wisata di setiap desa yang memiliki 

Daya Tarik wisata;
l. melakukan pembinaan kepada masyarakat oleh perangkat daerah terkait; 

dan
m. mengikutsertakan pemuda dalam pengelolaan kepariwisataan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komunitas sadar wisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembangunan Investasi Pariwisata Secara Terpadu dan Berkesinambungan

Pasal 25
(1) Pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan 

terdiri atas:
a. kerjasama masyarakat dengan Pemerintah Daerah,
b. kerjasama lembaga dengan Pemerintah Daerah,
c. antara koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan swasta;
d. antara koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan Usaha Milik Desa, dan/atau swasta dengan desa; dan
e antara Pemerintah Daerah dengan swasta, koperasi Badan U^ha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Investasi Pariwisat^ 

Terpadu dan Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pa a ya ( ) 

dalam Peraturan Bupati.

BAB V.....
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BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA 

Pasal 26
(1) Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata terdiri atas:

a. pemasaran pariwisata terpadu;
b. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran pariwisata ke 

pasar potensial;
c. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen 

ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan
dinamika pasar global;

d. pemantapan segmen pasar wisatawan massal yang berfokus pada 
pengembangan segmen keluarga dan komunitas, serta tradisi budaya,

e pengembangan segmen ceruk pasar yang berfokus pada pengembangan 
segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan 

pengembangan segmen mahasiswa/pelajar; 
f. pengembangan dan pemantapan Boyolali smile of java;

(2) Strategi pemasaran pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang terdiri atas:
a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial 

wisatawan nusantara dan mancanegara,
b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk 

target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab; 
melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan, 
strategi segmentasi pasar wisatawan berdasarkan jenis Daya Tank Wisata 

yang tersusun dalam KPP dan zonasi pariwisata, 
strategi pemerekan, pemasaran, dan penjualan,
“Boyolali Smile of Java” sebagai citra pemasaran pariwisata Daerah; 
menyelenggarakan pameran pariwisata, pagelaran seni dan budaya Daerah;

h. menyelenggarakan pasar periodik produk unggulan pariwisata,

i. mengembangkan pasar berbasis elektronik,
j. mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata 

yang aman, nyaman dan berdaya saing;
k. meningkatkan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan 

mempromosikan wisata;
l. mengembangkan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, 

berkesinambungan dan berkelanjutan;
m. mendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan;
n. peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pemasaran pariwisata; 

dan
o. mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

c.
d.

e.
f.

Pasal 27
(1) Kebijakan pembangunan industri pariwisata terdiri atas.

a. Peningkatan.
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b. peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan 
a. peningkatan iklim usaha yang kondusif.

(2) Strategi pembangunan industri pariwisata terdiri atas:
mengembangkan industri pariwisata dalam bidang pertanian, bidang 
peternakan dan bidang perikanan;
menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan teknologi dalam bidang 
industri pertanian peternakan, dan perikanan;
mengembangkan wisata edukasi berbasis pada kegiatan pertanian, 
peternakan dan perikanan;
inkubasi pengembangan kegiatan industri pariwisata yang sesuai dengan 

■ potensi wisata alam, budaya, dan buatan;
meningkatkan pengelolaan industri pariwisata untuk kegiatan olahraga;
zonasi kawasan industri sebagai peruntukan kawasan pariwisata massal 
dan kawasan wisata khusus;
kegiatan industri pariwisata yang ramah lingkungan; 
menentukan daya dukung dalam kegiatan industri pariwisata;
meningkatkan kualitas dan kuantitas investor dalam mendukung industri 
pariwisata;
melakukan kerjasama dengan berbagai investor dalam pembangunan 
industri pariwisata dalam bidang olahraga, industri, dan wisata buatan;
mengembangkan industri pariwisata yang didukung kebutuhan dan 
perlengkapan pada wisata olahraga; dan 

1. sistem informasi manajemen terpadu untuk industri pariwisata.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g-
h.
i.

j-

k.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 28
(1) Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata terdiri atas:

a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan;
b. optimalisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan kepariwisataan;
c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat;
d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, 

dan masyarakat;
e. optimalisasi kelompok pendukung kegiatan pengembangan 

kepariwisataan;
f. penyusunan tahapan pembangunan pengembangan kepariwisataan;
g. sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah guna mendukung dalam arah 

pembangunan yang terintegrasi kepariwisataan; dan
h. pembangunan infrastruktur dan pengendalian kepariwisataan.

(2) Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan terdiri atas:
a. mereposisi urusan kepariwisataan Daerah;
b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor kepariwisataan;
c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi

pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pemerintah, swasta atau 
tata kelola kepariwisataan yang baik;

d. merevitalisasi dan mengembangkan organisasi masyarakat di bidang 
kepariwisataan;

e. memperkuat....

k
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e. memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi, 
swasta, dan masyarakat;

f. memperbaiki pelayanan Pemerintah kepada swasta dan masyarakat;
g. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia;
h. pemetaan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia;
i. memperkuat institusi pendidikan Pariwisata;
j. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri 

pariwisata;
k. perencanaan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri 

pariwisata;
l. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di setiap kawasan 

wisata;
m. sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan; dan
n. strategi perencanaan infrastruktur, faktor budaya, lingkungan dan 

transportasi pariwisata.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN |

Pasal 29 •
(1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan terdiri atas:

a. pengembangan destinasi Daya Tarik Wisata; dan
b. pengembangan kawasan pengembangan pariwisata;
c. pengembangan kawasan strategis pariwisata;
d. pengembangan aksesibilitas pariwisata;
e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dengan tahapan;
a. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap I;
b. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap II; dan
c. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap III.

(3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang memuat program, instansi terkait, dan tahap pelaksanaan 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN | I

Pasal 30
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

RIPPARKAB.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan. ,

(3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.

BAB X.....

I
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 20

BUPATI BOYOLALI,
2017

f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 20 2017
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KAB.l/P

RAH 
YOLALI

Te; a h cljtesirj 
Bags an Hukum 

Setcfa : i
fTanggdl

SRI ARETiNINGSIH

LEMBARAN^AERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR iO

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM
.TEN BOYOLALISETDA KAB

Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH 
(16/2017)



PENJELASAN i
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR \h TAHUN 2017

TENTANG 1
i

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017-2032

L UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang substansial dalam konteks 
pembangunan suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Boyolali. Hal ini 
mengingat bahwa tujuan pembangunan pariwisata sejatinya untuk mendorong 
pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu 
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Dengan demikian, menjadi suatu keharusan dalam konteks pembangunan 
kepariwisataan didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai 
penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 
bertanggung jawab.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu akan menunjang 
pembangunan daerah yang semakin baik. Guna mendukung keduanya 
berjalan simultan maka logis diperlukan adanya rencana pembangunan 
kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten 
Boyolali berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai 
dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, 
serta visi dan misi pembangunan di Kabupaten yang bersangkutan. Beberapa 
hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. 
RIPPARKAB inilah yang nantinya menjadi acuan dalam pembangunan 
kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Boyolali ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk 
melindungi dan memajukan aset-aset lokal yang potensial sehingga dapat 
menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Boyolali. 
Dengan semangat ini harapannya masyarakat setempat juga turut dilibatkan 
dalam pembangunan kepariwisataan lokal sehingga kepariwisataan di 
Kabupaten Boyolali menjadi semaking maju. Berkembangnya kepariwisataan 
di daerah tentu akan efektif mendorong kemandirian daerah Kabupaten dan 
pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui 
bidang pariwisata ini. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui 
RIPPARKAB ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam 
rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Boyolali

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017-2032

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang substansial dalam konteks 
pembangunan suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Boyolali. Hal ini 
mengingat bahwa tujuan pembangunan pariwisata sejatinya untuk mendorong 
pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu 
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Dengan demikian, menjadi suatu keharusan dalam konteks pembangunan 
kepariwisataan didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai 
penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 
bertanggung jawab.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu akan menunjang 
pembangunan daerah yang semakin baik, Guna mendukung keduanya 
berjalan simultan maka logis diperlukan adanya rencana pembangunan 
kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten 
Boyolali berwenang men}rusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai 
dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, 
serta visi dan misi pembangunan di Kabupaten yang bersangkutan. Beberapa 
hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, 
pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. 
RIPPARKAB inilah yang nantinya menjadi acuan dalam pembangunan 
kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Boyolali ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk 
melindungi dan memajukan aset-aset lokal yang potensial sehingga dapat 
menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Boyolali. 
Dengan semangat ini harapannya masyarakat setempat juga turut dilibatkan 
dalam pembangunan kepariwisataan lokal sehingga kepariwisataan di 
Kabupaten Boyolali menjadi semaking maju. Berkembangnya kepariwisataan 
di daerah tentu akan efektif mendorong kemandirian daerah Kabupaten dan 
pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui 
bidang pariwisata ini. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui 
RIPPARKAB ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam 
rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Boyolali

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah bahwa masyarakat setempat 
berhak mengawasi pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam 
menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang akan 
dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi 
untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keikutsertaan para pelaku” adalah bahwa para 
pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi 
kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok sadar 
pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, 
asosiasi bisnis, dan pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan, 
serta pihak terdampak kegiatan pariwisata.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kepemilikan lokal” adalah pembangunan 
pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas 
untuk masyarakat setempat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya yang berkelanjutan”

, adalah pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber 
daya dengan berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya 
yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “mewadahi aspirasi masyarakat” adalah aspirasi 
masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar 
kondisi yang harmonis antara wisatawan, tempat, dan masyarakat 
setempat dapat terwujud.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah daya dukung atau 
kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung 
fisik, alami, sosial, dan budaya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “monitor dan evaluasi” adalah kegiatan monitor 
dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup 
penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta 
pengembangan indicator dan batasan untuk mengukur dampak 
pariwisata.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah perencanaan pariwisata 
harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan 
pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang 
tercermin dalam kebijakan pembangunan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pembangunan pariwisata 
berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program pendidikan dan 
pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan 
keterampilan bisnis, vokasional, dan profesional.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “promosi” adalah pembangunan pariwisata 
berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan 
yang memperkuat karakter lansekap, sense ofplace, dan identitas 
masyarakat setempat.
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan“berdaya saing global” terdiri dari indikator sebagai 
berikut: (a) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (b) mampu berkompetisi 
dengan daerah maupun negara lain; dan (c) pembangunan pariwisata tidak 
membebani generasi mendatang,

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan hubungan kerja sama an tar 
daerah dan kerja sama pertunjukan an tar negara” adalah meningkatkan 
kerja sama antar daerah untuk promosi paket wisata antar daerah atau 
kabupaten/kota sehingga saling terhubung antar objek.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1

Cukup jelas.



Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pengembangan KSP pada Bandar Udara Adi Soemarmo difungsikan 
sebagai salah satu tempat untuk promosi kepariwisataan Kabupaten 
Boyolali diantaranya dengan pemasangan baliho, gerbang “Selamat 
Datang di Kabupaten Boyolali - Boyolali Smile of Java”, dan 
sebagainya.

Angka 6
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "paket wisata” adalah paket wisata adalah paket 
wisata sehari atau paket wisata lebih dari satu hari.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” diantaranya adalah 
penginapan, pusat kuliner, dan pusat oleh-oleh.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a

Yang dimaksud dengan “intervensi bentang alam yang minimal” adalah 
memaksimalkan potensi alam dengan meminimilisir dampak lingkungan. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “intervensi artifisial dan lisik” diantaranya adalah 
pembangunan destinasi wisata buatan yang menjadi ciri khas daerah.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “pariwisata massal” adalah kegiatan pariwisata yang 
memiliki karakteristik berkelompok atau dalam jumlah besar, perjalanan 
wisata ke beberapa destinasi pariwisata, disediakan melalui bentuk paket 
wisata, atau pariwisata yang diusahakan melalui agen. Pariwisata massal ini 
disebut juga dengan istilah masstourism..

Pasal 20
Cukiip jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang, perseorangan, 
kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, dan/atau pemangku 
kepentingan non pemerintah lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga” diantaranya adalah lembaga penelitian. 

Huruf c
Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah organisasi ekonomi yang 
dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” yakni badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” yakni perusahaan 
yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa” yakni badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
•untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah investor dalam dan luar negeri. 
Huruf d

Yang dimaksud dengan “desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

, Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar dengan 
pangsa pasar kecil, pasar ini belum terlayani dengan baik oleh para
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pelaku kepentingan/ pelaku bisnis yang berskala besar, namun 
segmen ini memiliki kekuatan atau potensi yang besar untuk 
berkembang. Segmen ceruk pasar disebut juga dengan istilah niche 
market.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition 
(MICE) yakni suatu kegiatan dalam industri pariwisata yang 
bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarkan 
pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

Huruf f
Yang dimaksud uBoyolali smile of Java” adalah Branding 
Kepariwisataan Kabupaten Boyolali yang mempunyai makna Boyolali 
yang nyaman dikunjungi, nyaman disinggahi, dan nyaman dihuni 
untuk everybody.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “zonasi wisata” adalah zonasi wisata agro, 
wisata alam, wisata petualangan, wisata olahraga,wisata seni dan 
budaya, wisata panorama, wisata kesehatan, wisata religi, wisata air, 
serta wisata pegunungan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “pasar periodik” adalah pasar yang 
diselenggarakan secara rutin dalam satu hari atau lebih pada setiap 
periode tertentu.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

■ Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ih



Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengembangkan industri pariwisata dalam 
bidang peternakan” adalah pengembangan industri pariwisata 
berbasis peternakan yang salah satunya berupa pengembangan 
industri pengolahan produk turunan peternakan sapi perah dan sapi 
pedaging sebagai potensi lokal Daerah.
Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata dalam 
bidang pertanian” adalah pengembangan industri pariwisata berbasis 
pertanian yang salah satunya berupa pengolahan produk turunan 
hasil pertanian.

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata dalam 
bidang perikanan” adalah pengembangan industri pariwisata 
berbasis perikanan yang salah satunya berupa pengolahan produk 
turunan hasil perikanan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “restrukturisasi dan reposisi organisasi 
kepariwisataan” adalah penataan kembali lembaga atau wadah guna 
memperlancar operasional usaha wisata.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

. Huruf g
Cukup jelas.
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Huruf h
Cukupjelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “mereposisi urusan kepariwisataan daerah” 
adalah menata kembali lembaga atau wadah yang memperlancar 
operasional usaha wisata.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukupjelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

•Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl TAHUN 2017 NOMOR '?02

-8-



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR (C? TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2017-2032
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KABUPATEN
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH 
BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2017-2032

RENCANA PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

A. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP I)

Kategori 
Day a Tarik 

Wisata

Unggulan

Andalan

Jenis 
Day a 
Tarik 

Wisata

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

Alam: -Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
alam air di objek wisata Umbul TIatar desa Kebonbimo 
kecamatan Boyolali.

-Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
alam air di objek wisata Waduk Cengklik desa Sobokerto 
kecamatan Ngemplak.

-Peningkatan kualitas lingkungan fisik sekitar Daya Tarik 
wisata serta fasilitas pendukung wisata alam air.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup objek dan daya tarik 
wisata yang bersifat tematik.

Buatan: -Penataan lingkungan fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung wisata rekreasi edukatif di Alun-alun 
kiduL

-Pengembangan atraksi hiburan dan atraksi edukatif.
-Pengembangan ruang publik/plaza/taman tematik.
-Peningkatan event-event publik dan event-event budaya 
untuk meningkatkan promosi pariwisata.

Alam: -Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
alam air di Daya Tarik wisata Umbul Pengging dan Umbul 
Sewu.

-Penataan lingkungan fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung wisata alam air.

-Pengembangan kebudayaan masyarakat sekitar umbul 
dengan konsep wisata ekologi pertanian dan perikanan.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Buatan: -Pengembangan wisata rekreasi patung sapi “Gedung 
Lembu Sora” yang berlokasi di alun-alun kidul dan 
kawasan pemerintah kabupaten Boyolali.

-Pengembangan wisata rekreasi adukatif Patung Arjuna 
Wijaya.

-Pengembangan wisata jamu tilung Desa Methuk, 
Mojosongo.

-Pengembangan wisata kampung lele Desa Tegalrejo 
kecamatan Sawit.

-Pengembangan wisata agro buah papaya (pepaya Kalina) 
kecamatan Mojosongo dan kecamatan Teras.



Kategori 
Day a Tarik 

Wisata

Pengemba
ngan

Jenis 
Day a 
Tarik 

Wisata
-Pengembangan wisata kerajinan kayu di kecamatan 
Banyudono dan kecamatan Mojosongo.

Desa wisata:
-Pengembangan tema pariwisata alternative tourism small 

scale tourism, green tourism, going ethnic society.
-Pengembangan kebudayaan dengan konsep life-seeing 

tourism, yaitu mendorong minat wisatawan unntuk 
menginap selama beberapa hari di rumah-rumah 
penduduk di sekitar Daya Tarik wisata untuk menikmati 
atraksi.

-Pengembangan kawasan permukiman penduduk terutama 
perdesaan dan perkampungan sebagai eco-resort dengan 
kekhasan rumah tradisionalnya untuk meningkatkan 
kualitas daya tarik wisata.
Pengembangan out-of-season tourism yakni aktivitas yang 
bersifat pendidikan dan kebudayaan seperti pertemuan 
internasional atau study courses.

-Pemberdayaan masyarakat sekitar Daya Tarik wisata 
dalam hal penguasaan bahasa asing.

Budaya
religi:

Alam:

Budaya
Religi:

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Peningkatan kualitas fisik cagar budaya Masjid Cipto 
Mulyo.
-Peningkatan kegiatan rutin upacara/event budaya. 
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

-Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
umbul di Daya Tarik wisata Umbul Nepen, Umbul 
Tirtomulyo, Umbul Mungub, Umbul Langse, Umbul 
Sungsang, Umbul Dudo, Umbul Temanten, Umbul 
Ngabean, Umbul Kendat, dan Kampung air Kragilan. 
-Penataan lingkungan fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung wisata alam air.

-Peningkatan kualitas infrastruktur jalan eksternal dan 
internal kawasan wisata.

-Pengembangan jaringan telekomunikasi dan akses 
internet.

-Pengembangan wahana edukasi techno park dan science 
park.
-Pengembangan atraksi hiburan.
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.
-Peningkatan kualitas fisik cagar budaya dan sarana 
pendukung wisata religi di Daya Tarik wisata:

■ Makam R.Ng.Yosodipuro Desa Bendan, kecamatan 
Banyudono

■ Museum R. Hamong Wardoyo Kelurahan Kemiri, 
Kecamatan Mojosongo

■ Makam Ratu Pembayun Desa Dukuh kecamatan 
Banyudono

■ Makam Ki Ageng Singoprono, Desa Babadan, 
Kecamatan Sambi

■ Makam Sri Mangkurung handayaningrat Desa Dukuh

1



Kategori 
Day a Tarik 

Wisata

Jenis 
Day a 
Tarik 

Wisata

Potensi Alam:

Buatan:

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

kecamatan Banyudono
■ Makam Adipati Kebo Kenongo Desa Dukuh 

kecamatan Banyudono
■ Makam Ratu Maduretno Desa Dukuh kecamatan 

Banyudono
-Makam Pengulu Amat Kalegan Desa Dukuh kecamatan 
Banyudono

■ Makam Kyai Mojo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit
■ Makam Kyai Rogosasi, Desa Cepogo, Kecamatan 

Cepogo
-Peningkatan kegiatan rutin upacara/ei;ent budaya. 
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

-Penataan lingkungan fisik sekitar Daya Tarik wisata 
Gunung Tugel desa Nglembu kecamatan Sambi.

-Peningkatan fasilitas pendukung wisata alam 
pegunungan.
Pengembangan objek dengan kegiatan wisata berbasis 
alam pegunungan seperti tracking, hiking, camping, jelajah 
hutan lindung, menikmati panorama pegunungan, 
menikmati view sunrise dan sunset, apresiasi ekologi 
untuk kegiatan pendidikan, bersepeda gunung, dan 
fotografi.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup objek dan daya tarik 
wisata yang bersifat tematik.

-Pengembangan wisata kebun binatang Indrokilo desa 
Kemiri kecamatan Mojosongo.

-Pengembangan desa wisata agro Tawangsari dan desa 
wisata agro Sudimoro kecamatan Teras.

-Pengembangan desa wisata biogas desa Karanggeneng 
kecamatan Boyolali.

-Pengembangan desa wisata padi organik desa Kuwiran 
kecamatan Banyudono.
Pengembangan wisata kerajinan ijuk di kecamatan 
Mojosongo.
Pengembangan ruang publik/plaza/taman tematik. 
Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup objek dan daya tarik 
wisata yang bersifat tematik.
Desa wisata:
Pengembangan tema pariwisata alternative tourism: small 
scale tourism, green tourism, going ethnic society. 
Pengembangan wisata padi organik Desa Dlingo, 
Mojosongo.
Pengembangan wisata biogas di desa Sruni kecamatan 
Musuk.
Pengembangan kebudayaan dengan konsep life-seeing 
tourism, yaitu mendorong minat wisatawan unntuk 
menginap selama beberapa hari di rumah-rumah 
oenduduk di sekitar Daya Tarik wisata untuk menikmati 
atraksi.
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Kategori 
Daya Tarik 

Wisata

Jenis
Daya
Tarik

Wisata
Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Pengembangan kawasan permukiman penduduk terutama 
perdesaan dan perkampungan sebagai eco-resort dengan 
kekhasan rumah tradisionalnya untuk meningkatkan 
kualitas daya tarik wisata.

-Pengembangan out-of-season tourism yakni aktivitas yang 
bersifat pendidikan dan kebudayaan seperti pertemuan 
internasional atau study courses.

-Pemberdayaan masyarakat sekitar Daya Tarik wisata 
dalam hal penguasaan bahasa asing.

Budaya
religi:

-Pengembangan wisata budaya religi Makam Indrokilo, 
Asrama haji, dan Petilasan.

-Peningkatan kegiatan rutin upacara/event budaya.
B. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP II)

Kategori
Objek
Wisata

Unggulan

Andalan

Jenis
Objek
Wisata

Alam

Buatan

Alam:

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
alam pegunungan di Daya Tarik wisata New Selo seperti 
tracking, hiking, camping, jelajah hutan lindung, 
menikmati panorama pegunungan, menikmati view 
sunrise dan sunset, apresiasi ekologi hutan untuk kegiatan 
pendidikan, bersepeda gunung, dan fotografi.
-Penataan lingkungan fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung wisata alam pegunungan. 
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.
Desa wisata:
-Pengembangan desa wisata industri abon dan dendeng di 
kecamatan Ampel.

-Pengembangan desa wisata kerajinan tembaga Tumang 
desa Cepogo kecamatan Cepogo.

-Pengembangan tema pariwisata alternative tourism: small 
scale tourism, green tourism, going ethnic society. 

-Pengembangan kebudayaan dengan konsep life-seeing 
tourism, yaitu mendorong minat wisatawan unntuk 
menginap selama beberapa hari di rumah-rumah 
penduduk di sekitar Daya Tarik wisata untuk menikmati 
atraksi.

-Pengembangan kawasan permukiman penduduk terutama 
perdesaan dan perkampungan sebagai eco-resort dengan 
kekhasan rumah tradisionalnya untuk meningkatkan 
kualitas daya tarik wisata.

-Pengembangan out-of-season tourism yakni aktivitas yang 
bersifat pendidikan dan kebudayaan seperti pertemuan 
internasional atau study courses.

-Pemberdayaan masyarakat sekitar Daya Tarik wisata 
dalam hal penguasaan bahasa asing.
-Pengembangan objek dengan kegiatan atraksi wisata 
buatan di objek wisata:

■ Omah bambu desa Lencoh kecamatan Selo
■ Bumi perkemahan Indraprastha desa Candisari
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Kategori
Objek
Wisata

Pengemba
ngan

Jenis
Objek
Wisata

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

kecamatan Ampel 
-Gardu pandang Irung Petruk.
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Buatan:

Budaya
religi:

-Peningkatan manajemen pengelolaan sampah di Daya 
Tarik wisata Pasar sayur 24 jam Cepogo.

-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung wisata buatan, rekreasi, dan ruang 
publik/ plaza/ taman tematik.

-Pengembangan wisata rekreasi edukatif.
-Peningkatan lingkungan dan kualitas fisik cagar budaya/ 
peninggalan nilai budaya religi:

■ Makam Syech Maulana Magribi desa Candisari 
kecamatan Ampel

■ Makam Ki Ageng Pantaran desa Candisari kecamatan 
Ampel

Perencanaan koridor dan paket wisata terpadu dengan 
objek wisata unggulan-pengembangan-potensi. 
Peningkatan kegiatan rutin upacara/ event budaya.

Alam:

Buatan:

-Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata buatan di 
Daya Tarik wisata:

■ Gardu pandang Tikungan Cinta
■ Bukit Kinasih desa Senden kecamatan Selo
■ Bukit Alam Sutera desa Samiran kecamatan Selo
■ Bukit Batur
■ Bukit Gancik desa Suroteleng kecamatan Selo
■ Goa Maria
■ Taman Mawar desa Gedangan kecamatan Cepogo 

-Pengembangan objek dengan atraksi wisata air di Daya 
Tarik wisata:

■ Embung PD AM 18&2
■ Embung Tegalsari
■ Embung Sungup
■ Embung Durian

-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata air.
-Pengembangan kegiatan wisata alam air dan agro- 
pertanian sekitar waduk.
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.
Desa wisata:
-Pengembangan wisata desa biogas peternakan sapi 
Cepogo, Selo, Musuk.

-Pengembangan desa wisata agro sayur Senden, Selo. 
Pengembangan wisata industri sabun susu sapi. 
-Pengembangan tema pariwisata alternative tourism: small 
scale tourism, green tourism, going ethnic society. 

-Pengembangan kebudayaan dengan konsep life-seeing 
tourism, yaitu mendorong minat wisatawan unntuk 
menginap selama beberapa hari di rumah-rumah 
penduduk di sekitar objek wisata untuk menikmati 
atraksi.



Kategori
Objek
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

-Pengembangan kawasan permukiman penduduk terutama 
perdesaan dan perkampungan sebagai eco-resort dengan 
kekhasan rumah tradisionalnya untuk meningkatkan 
kualitas daya tarik wisata.
Pengembangan out-of-season tourism yakni aktivitas yang 
bersifat pendidikan dan kebudayaan seperti pertemuan 
internasional atau study courses.

-Pemberdayaan masyarakat sekitar Daya Tarik wisata 
dalam hal penguasaan bahasa asing.

Potensi

Bud ay a 
religi:

Alam:

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Pengembangan lingkungan fisik bagi peninggalan nilai 
budaya religi Petilasan Kebokanigoro desa Samiran 
kecamatan Selo.
-Peningkatan kegiatan rutin upacara/event budaya. 
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.
-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata air di Daya Tarik 
wisata:

■ Air terjun Kedung Kayah desa Klakah kecamatan Selo
■ Air terjun Pantaran desa Candisari kecamatan Ampel
■ Air terjun Semuncar desa Candisari kecamatan Ampel
■ Air terjun Watu Abang desa Candisari kecamatan 

Ampel
■ Air terjun Gantung desa Gedangan kecamatan Cepogo
■ Sendang Pitu desa Cabean Kunti kecamatan Cepogo
■ Wisata air hangat desa Candi kecamatan Ampel 

-Peningkatan kualitas fisik sekitar objek wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata goa di Daya Tarik 
wisata Gua Jepang.
-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata alam perbukitan di 
objek wisata:

■ Watu Blerek
■ Kebun teh Ngargoloka
■ Wisata alam Sampetan
■ Gardu pandang Bibi
■ Susuh Angin

■Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata alam budidaya Taman 
mawar desa Gedangan kecamatan Cepogo.
■Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Buatan: [-Pengembangan agrowisata pertanian (Boyolali, Sawit,
Teras, Banyudono, Mojosongo) dengan sumber mata air 
yang cukup untuk kebutuhan pengairan lahan sawah dan 
pakan ternak.
-Pengembangan wisata edukasi peternakan sapi perah 
Cepogo, Selo, Musuk.
■Pengembangan wisata kerajinan sangkar burung di Desa 
Urut Sewu Kecamatan Ampel.
■Pengembangan wisata kerajinan alumunium desa 
kembang kuning kecamatan Cepogo.____________________ _
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Kategori
Objek
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Pengembangan ruang publik/plaza/taman tematik.
Budaya
religi:

-Pengembangan lingkungan fisik bagi peninggalan nilai 
budaya religi:

■ Petilasan Sri Susahunan
■ Candi Lawang
■ Candi Sari
■ Tapak Note

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

-Peningkatan kegiatan rutin upacara/ event budaya.
C. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP III)

Kategori
Objek
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

Unggulan Alam: -Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata berbasis 
alam di Daya Tarik wisata Lembah Gunung Madu desa 
Kedung lengkong kecamatan Simo.

-Pengembangan objek dengan kegiatan wisata berbasis 
alam perbukitan seperti tracking, camping, menikmati 
panorama perbukitan, menikmati view sunrise dan sunset, 
apresiasi ekologi untuk kegiatan pendidikan, bersepeda 
gunung, dan fotografi.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Andalan Alam: -Pengembangan atraksi wisata alam air dan agro-pertanian 
sekitar waduk Bade desa Bade kecamatan Klego.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Buatan: -Pengembangan atraksi wisata air Waterboom Restuwijaya 
desa Palem kecamatan Simo.

-Pengembangan wahana edukasi science park dan techno 
park.

-Pengembangan ruang publik/plaza/taman tematik.
Pengemba
ngan

Alam: -Pengembangan dan peningkatan atraksi wisata buatan di 
Daya Tarik wisata Bumi perkemahan Wonoproto desa 
Blumbang kecamatan Klego.

-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata buatan/ rekreasi.

Buatan: -Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata Pasar 
malam Punden desa Wates kecamatan Simo serta fasilitas 
pendukung atraksi wisata buatan/ rekreasi.

-Peningkatan kegiatan rutin/ event-event budaya, hiburan, 
live music, perlombaan, sepeda gembira, senam bersama, 
car free day, dan sebagainya.

-Peningkatan manajemen pengelolaan fasilitas komersial di 
sekitar objek wisata Pasar malam Punden.

-Pengembangan ruang publik/plaza/taman tematik.
Potensi Alam: Sendang Sedayu

Gumuk Damarwulan
Wisata alam Wonosemar
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Kategori
Objek
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

Buatan:

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

-Preservasi dan konservasi hutan lindung Karangmojo desa 
Karangmojo kecamatan Klego yang berfungsi sebagai 
penjaga kestabilan lahan dan ekosistem, tempat 
pelestarian flora dan fauna, dan sebagai objek wisata 
pendidikan maupun rekreasi.
Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup day a tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Budaya
religi:

Desa wisata:
-Pengembangan wisata desa:

■ Desa wisata Plemrejo kecamatan Andong
■ Desa wisata Sempu kecamatan Andong
■ Desa wisata Sangge kecamatan Klego 

-Pengembangan tema pariwisata alternative tourism: small 
scale tourism, green tourism, going ethnic society. 

-Pengembangan kebudayaan dengan konsep life-seeing
tourism, yaitu mendorong minat wisatawan unntuk 
menginap selama beberapa hari di rumah-rumah 
penduduk di sekitar Daya Tarik wisata untuk menikmati 
atraksi.
-Pengembangan kawasan permukiman penduduk terutama 
perdesaan dan perkampungan sebagai eco-resort dengan 
kekhasan rumah tradisionalnya untuk meningkatkan 
kualitas daya tarik wisata.
-Pengembangan out-of-season tourism yakni aktivitas yang 
bersifat pendidikan dan kebudayaan seperti pertemuan 
internasional atau study courses.
•Pemberdayaan masyarakat sekitar Daya Tarik wisata 
dalam hal penguasaan bahasa asing.
-Pengembangan lingkungan flsik bagi peninggalan nilai 
budaya religi:

■ Makam Rogogunting
■ Makam Kajoran desa Tanjung kecamatan Klego
■ Makam Punden desa Wates kecamatan Simo 

■Peningkatan kegiatan rutin upacara/ event budaya. 
■Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

D. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP IV)
Kategori

Objek
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

Unggulan Alam: -Pengembangan kegiatan wisata alam air dan agro- 
pertanian sekitar waduk Kedungombo.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Andalan Alam: -Pengembangan atraksi wisata air di Wanawisata 
Wonoharjo desa Wonoharjo kecamatan Kemusu. 

-Pengembangan wisata agro-pertanian sekitar waduk. 
-Peningkatan kualitas flsik sekitar Daya Tarik wisata serta 

fasilitas pendukung atraksi wisata air.
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Kategori
Objek-
Wisata

Jenis
Objek
Wisata

Pengemba
ngan

Potensi

Rencana Pengembangan Atraksi Wisata

Alam:

Alam:

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

-Pengembangan atraksi wisata alam air dan agro-pertanian 
sekitar waduk Kedungombo desa Wonoharjo kecamatan 
Kemusu.

-Peningkatan kualitas fisik sekitar Daya Tarik wisata serta 
fasilitas pendukung atraksi wisata air.

-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

Buatan:

-Preservasi dan konservasi Kawasan hutan Telawa desa 
Pilangrejo kecamatan Juwangi yang berfungsi sebagai 
penjaga kestabilan lahan dan ekosistem, tempat 
pelestarian flora dan fauna, dan sebagai Daya Tarik 
wisata pendidikan maupun rekreasi.
-Pengembangan atraksi wisata air di Daya Tarik wisata:

■ Air terjun Curug desa Juwangi kecamatan Juwangi
■ Air terjun Sidojodo desa Watugede kecamatan 

Kemusu
■Pengembangan atraksi wisata alam air di Daya Tarik 
wisata Embung Bulu Serang desa Wonoharjo kecamatan 
Kemusu.
Pengembangan atraksi wisata alam Tebing Pelangi. 
Peningkatan kualitas lingkungan fisik di sekitar Daya 
Tarik wisata.
Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.
-Pengembangan wisata kerajinan sangkar burung di Desa 
Urut Sewu di kecaman Andong.
-Pengembangan ruang publik/ plaza/ taman tematik. 
-Pengembangan paket wisata terpadu dalam lingkup 
kabupaten Boyolali yang mencakup daya tarik wisata yang 
bersifat tematik.

E. Sasaran pembangunan kepariwisataan
NO INDIKATOR KONDISI

TAHUN
(2016)

SATUAN SAMPAI
DENGAN TAHUN 

2032
1 Kunjungan

nusantara
wisatawan 633.196 Orang 2.909.519

2 Kunjungan
mancanegara

wisatwan 2.553 Orang 119.683

^ BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWIS ATAAN KABUPATEN 
BOYOLALI TAHUN 2017-2032

RENCANA PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA 

A. Peta Rencana Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

RENCANA TITIK PINTU 
GERBANG PARiWISATA 
KABUPATEN BOYOLALI
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B. Rencana Pengembangan Aksesibilitas pada Masing-Masing KPP

KPP
Jaringan

transportasi
internal

Jenis
transportas 
i eksternal

Rencana Pengembangan Aksesibilitas dan 
Prasarana Transportasi

KPP
1

Boyolali-
Mojosongo-
Teras-Sawit-
Banyudono-
Sambi-
Ngemplak

DIY-
Kabupaten
Klaten-
Mojosongo

-Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada koridor wisata kabupaten 
segmen jalur utara dan timur Simo-Boyolali. 

-Peningkatan kualitas Jaringan jalan dan moda 
transportasi pada koridor wisata kabupaten 
segmen jalur barat Selo-Boyolali.

-Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada jalur wisata eksternal dari arah 
DIY- Klaten- Kecamatan Mojosongo.
-Peningkatan rute akses dari pintu masuk kawasan 
dan pusat pelayanan menuju masing-masing Daya 
Tarik wisata.
-Peningkatan rambu-rambu petunjuk arah dari 
koridor utama sampai dengan koridor masuk ke 
masing-masing Daya Tarik wisata.
•Penataan akses internal, area parkir, dan sistem 
sirkulasi pada masing-masing Daya Tarik wisata.



KPP
2

Selo-
Musuk-
Cepogo-
Ampel

Kabupaten
Magelang-
Selo

-Peningkatan akses eksternal antar Daya Tarik
wisata.
Peningkatan jalur perhubungan udara serta akses 
menuju masing-masing Daya Tarik wisata.

—Pengembangan terminal type A di kecamatan 
Boyolali dan terminal type C di kecamatan 
Mojosongo dan Banyudono.

-Penataan jalur angkutan umum di Kecamatan 
Boyolali, Banyudono, dan Mojosongo sebagai sub 
terminal/pemberhentian terakhir/stopping bus 
dan interchange moda transportasi lokal yang 
mengakses ke objek-objek wisata.___________

I—CPP Simo-
3 I Karanggede- 

Klego- 
Andong

Kabupaten
Semarang-
Karanggede
Kabupaten
Sragen-
Andong

Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada koridor wisata kabupaten 
segmen jalur timur dari arah kecamatan Boyolali- 
Selo.
Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada jalur eko wisata dari arah 
Kabupaten Magelang- Kecamatan Selo. 

-Peningkatan rute akses dari pintu masuk kawasan 
dan pusat pelayanan menuju masing-masing 
objek wisata.

-Peningkatan rambu-rambu petunjuk arah dari 
koridor utama sampai dengan koridor masuk ke 
masing-masing Daya Tarik wisata.

-Penataan akses internal, area parkir, dan sistem 
sirkulasi pada masing-masing Daya Tarik wisata. 

-Peningkatan akses eksternal antar Daya Tarik 
wisata.

-Pengembangan terminal type C di kecamatan 
Ampel, Selo, Cepogo, dan Musuk.

-Penataan jalur angkutan umum di Selo, Cepogo, 
Ampel, dan Musuk sebagai sub 
terminal/pemberhentian terakhir/stopping bus 
dan interchange moda transportasi lokal yang
mengakses ke Daya Tarik wisata._____________

-Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada koridor wisata kabupaten 
segmen jalur selatan Boyolali-Simo.
Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada jalur wisata eksternal dari arah 
Kabupaten Semarang-Kecamatan Karanggede dan 
dari arah Kabupaten Sragen-Kecamatan Andong. 

-Peningkatan rute akses dari pintu masuk kawasan 
dan pusat pelayanan menuju masing-masing Daya 
Tarik wisata.

-Peningkatan rambu-rambu petunjuk arah dari 
koridor utama sampai dengan koridor masuk ke 
masing-masing Daya Tarik wisata.

-Penataan akses internal, area parkir, dan sistem 
sirkulasi pada masing-masing Daya Tarik wisata. 

-Peningkatan akses eksternal antar Daya Tarik 
wisata.

-Pengembangan terminal type C di kecamatan 
Simo, Nogosari, dan Karanggede.

-Penataan jalur angkutan umum di Simo, Nogosari, 
dan________Karanggede________sebagai________sub
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KPP
4

Wonosegoro
-Juwangi-
Kemusu

Kabupaten
Grobogan-
Juwangi

terminal/pemberhentian ter skhiv / stopping bus 
dan interchange moda transportasi lokal yang 
mengakses ke Daya Tarik wisata.

Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada koridor wisata kabupaten 
segmen jalur selatan dari arah kecamatan Simo- 
Kemusu.

-Peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda 
transportasi pada jalur wisata eksternal dari arah 
Kabupaten Grobogan- Kecamatan Juwangi, 
Peningkatan rute akses dari pintu masuk kawasan 
dan pusat pelayanan menuju masing-masing Daya 
Tarik wisata.

-Peningkatan rambu-rambu petunjuk arah dari 
koridor utama sampai dengan koridor masuk ke 
masing-masing Daya Tarik wisata.

-Penataan akses internal, area parkir, dan sistem 
sirkulasi pada masing-masing Daya Tarik wisata.

-Peningkatan akses eksternal antar Daya Tarik 
wisata.
Pengembangan terminal type C di kecamatan 
Wonosegoro dan kecamatan Juwangi.

-Penataan jalur angkutan umum di Wonosegoro 
dan Juwangi sebagai sub terminal/pemberhentian 
terakhir/stopping bus dan interchange moda 
transportasi lokal yang mengakses ke Daya Tarik 
wisata.

^BUPATI BOYOLALI,

I14 SENG SAMODRO
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2017-2032

RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS BERDASARKAN KONDISI
KPP DAN KSP

A. Rencana Pengembangan Fasilitas Penunjang KPP 1
1. Objek Wisata Unggulan
Arahan
kebijakan
Penghubung 
antar KPP

Pembangunan
skala
internasional

Hotel berbintang 
Fasilitas objek 
skala
internasional 

-Fasilitas MICE 
(Meeting, 
Incentive, 
Convention, and 
Exhibition)

Arahan lokasi 
pariwisata

Strategi

-Fasilitas paket 
wisata
-Pusat kantor TIC 
-Informasi 
kapasitas 
wisatawan

Rencana Pengembangan

-Pengembangan fasilitas paket wisata tematik, 
paket wisata one day dan multi das.

-Fasilitas pusat kantor TIC di pusat pelayanan 
primer Kecamatan Boyolali.

-Fasilitas TIC atau visitor center di setiap titik 
Daya Tarik wisata.
-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Strategi paket 
wisata yang saling 
terhubung 
dengan objek 
andalan dan 
pengembangan.

-Kedekatan objek 
terkait jarak dan 
jenis objek.

-Transportasi 
penghubung 
dengan wisata 
andalan, 
pengembangan 
dan potensi.

-Jumlah 
pengunjung 
harus dibatasi.

-Strategi arahan 
paket wisata

-Pengembangan fasilitas hotel berbintang dan 
berstandar internasional di pusat 
perkembangan Kecamatan Boyolali dan 
Kecamatan Ngemplak.
-Pengembangan fasilitas MICE di wilayah 
penggunaan lahan untuk industri pariwisata 
pendukung.
-Pusat oleh-oleh dan kuliner.
-Pusat cinderamata.
-Paket wisata kuliner.
-Paket wisata alam air dengan Daya Tarik 
wisata unggulan Umbul Tlatar dan Waduk 
Cengklik.

-Paket wisata rekreasi edukatif/buatan dengan 
Daya Tarik wisata unggulan Alun-alun . 

-Peningkatan kualitas dan pemberdayaan 
transportasi lokal.

-Pengembangan moda transportasi baru yang 
lebih ramah sebagai alternatif pencapaian. 
-Jumlah pengunjung dan waktu berkunjung 
harus dibatasi.
-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Wisata unggulan-wisata andalan-wisata 
pengembangan-wisata pusat kuliner dan 
cinderamata.
-Wisata unggulan KPP 2-Wisata KPP 1-Wisata 
KPP 3.

-Wisata unggulan KPP 4-Wisata KPP 3-Wisata 
KPP 1.
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Pembangunan 
pusat belanja

Manajemen
infrastruktur

Manajemen
pelayanan

-Pusat oleh-oleh 
dan kuliner 
-Pusat
cinderamata 
-Paket wisata 
kuliner
-Maintenance 
infrastruktur 
secara berkala

-Penataan trayek transportasi/pelayanan 
angkutan umum an tar kabupaten.

■ Peningkatan kualitas pelayanan untuk semua 
jenis moda transportasi.

-Fasilitas umum 
terbangun 
lengkap dan 
berstandar

-Pusat belanja diarahkan berada di pusat 
pelayanan sekunder Kecamatan Boyolali dan 
Kecamatan Ngemplak.
Pembangunan skala internasional dengan ciri 
khas tradisional (menjual keunikan dan 
kekhasan Kabupaten Boyolali).

-Standarisasi dan sertifikasi fasilitas umum 
pariwisata (green globe).

-Peningkatan kualitas pengairan/air. 
-Penyediaan sumber listrik dan energi yang 
memadai.
-Peningkatan kualitas akses dan jaringan 
komunikasi.
-Sistem pembuangan kotoran/limbah. 
-Penyediaan fasilitas dan jasa kesehatan. 
-Peningkatan kualitas jalan/jalan raya. 
-Peningkatan sarana dan prasarana 
transportasi.

2. Objek Wisata Andalan
Fasilitas 
atraksi wisata

Fasilitas
promosi

Manajemen 
cagar budaya

-Fasilitas desa 
wisata
-Fasilitas wisata 
budidaya lele dan 
papaya
-Fasilitas wisata 
air sesuai atraksi
-Fasilitas 
komunitas wisata 
-Peningkatan 
carrying capacity 

-Fasilitas paket 
wisata dengan 
objek unggulan

-Fasilitas 
eduwisata sejarah

-Fasilitas infrastruktur dan manajerial desa 
wisata.
-Fasilitas atraksi wisata air: permainan air, 
olahraga air, air mancur, woodballs, perahu, 
dan sebagainya.
-Fasilitas hiburan, panggung, dan live music.

-Fasilitas basecamp / pusat komunitas 
Pokdarwis.

-Pembatasan jumlah kunjungan ke objek 
wisata.
-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Paket wisata rekreasi edukatif/buatan dengan 
Daya Tarik wisata andalan patung Arjuna 
Wijaya.
-Paket wisata budaya religi dengan Daya Tarik 
wisata andalan cagar budaya Masjid Cipto 
Mulyo.

-Paket wisata desa agro dengan Daya Tarik 
wisata andalan desa wisata lele, desa wisata 
kerajinan kayu, desa wisata agro pepaya.
-Paket wisata industri dengan Daya Tarik 
wisata andalan jamu tilung.
-Paket wisata alam air dengan Daya Tarik 
wisata andalan Umbul Sewu dan Umbul 
Pengging.
-Fasilitas infrastruktur dan manajerial 
museum. .
-Fasilitas atraksi edukasiipapan informasi, 
materi pameran, lighting, hiburan, ruang 
punlik/plaza, dan sebagainya.____________
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Fasilitas
limbah
sampah

dan

Fasilitas 
penginapan 
dan arahan 
wisata

-Manajemen 
AM DAL dalam 
kawasan

-Fasilitas pramuwisata.
-kegiatan usaha yang memproduksi air limbah 
diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan 
limbah individu atau komunal.

-Pengembangan 
dan
pembangunan 
hotel 

-Paket wisata 
sesuai prinsip 
tematik

-Pusat kuliner dan 
cinderamata

3. Objek Wisata Pengembangan

-Paket wisata rekreasi edukatif/buatan dengan 
objek wisata andalan patung Arjuna Wijaya.

-Paket wisata budaya religi dengan objek wisata 
andalan cagar budaya Masjid Cipto Mulyo.

-Paket wisata desa agro dengan Daya Tarik 
wisata andalan desa wisata lele, desa wisata 
kerajinan kayu, desa wisata agro pepaya.

-Paket wisata industri dengan Daya Tarik 
wisata andalan jamu tilung.

-Paket wisata alam air dengan Daya Tarik 
wisata andalan Umbul Sewu dan Umbul 
Pengging.

-Pusat kuliner dan cinderamata diarahkan 
berada di pusat pelayanan sekunder
Kecamatan Boyolali dan di sekitar jalan arteri 
penghubung antar provinsi Kabupaten
Semarang - Kabupaten Karanganyar.

Fasilitas 
infrastruktur

Kelengkapan 
fasilitas umum 

-Bangunan 
fasilitas umum 
berstandar 

-Pusat unit TIC 
-Rest area

-Peningkatan kualitas jaringan jalan menuju 
Daya Tarik wisata.

-Peningkatan kualitas moda transportasi lokal. 
-Pusat unit TIC diarahkan berada di pusat 
pelayanan KPP yakni di Kecamatan Boyolali. 
Fasilitas ruang publik/plaza, gazebo/gardu. 
•Fasilitas pembuangan sampah dan limbah 
terpadu.
Penyediaan sumber air baku dan listrik yang 
memadai.
Peningkatan kualitas fasilitas pendukung 
skala terbatas (MCK umum, kios makanan 
dan minuman, papan informasi, signage, pos

Fasilitas 
promosi '

-Atraksi untuk 
meningkatkan 
jumlah wisata wan 

-Meningkatkan 
jumlah iklan 

-Atraksi wisata air 
dan budaya yang 
membuat kerasan 
pengunjung.

-Peningkatan atraksi panggung, perlombaan, 
dan live music di sekitar Daya Tarik wisata 
alam air.

-Iklan media cetak dan elektronik, leaflet, 
brosur, baliho, tv, radio.

-Pemanfaatan media sosial instagram,
facebook, twitter, website, blog sebagai media 
promosi.

Fasilitas 
atraksi wisata 
air dan
makam

-Atraksi wisata air 
-Fasilitas wisata 
petilasan dan 
budaya

-Aktivitas rutin 
petiliasan dan 
budaya

-Fasilitas pemancingan, kolam renang, air 
mancur, perahu.

-Pramuwisata, papan informasi, signage, rest 
area.

-Peningkatan event-event budaya dan aktivitas 
religi.

4. Objek Wisata Potensi
Pembangunan
infrastruktur

-Desain dan 
konsep
pembangunan

-Konsep ecoresort, konsep 4R (reuse, reduce, 
recycle, rethinking).

-Konsep life-seeing-tourism, konsep agro-edu-
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Fasilitas
promosi

pariwisata desa 
agrowisata. 

-Pembangunan 
fasilitas yang 
berstandar. 

-Desain kawasan 
wisata yang 
berbeda dengan 
objek unggulan, 
andalan dan 
pengembangan. 

-Meningkatkan 
jumlah 
penginapan 
homestay dan 
hotel berbintang. 

-Pembangunan 
akses jaringan 
jalan.

-Peningkatan 
fasilitas dasar 
pariwisata.

Paket promosi 
Daya Tarik 
wisata dengan 
wisata unggulan. 
Pembangunan 
homestay dan 
hotel secara 
bertahap.
Atraksi wisata 
edukasi. 
Pembangunan 
fasilitas kuliner 
dan cinderamata.

tourism.
-Peningkatan homestay di kawasan strategi 
pariwisata Umbul Sewu- Umbul Tlatar- Umbul 
Pengging (Boyolali-Banyudono) dan KSP 
Waduk Cengklik, Ngemplak.
Area publik: plaza, taman.

-Pembangunan dan perbaikan jalan dan akses 
eksternal menuju Daya Tarik wisata serta 
akses internal di sekitar Daya Tarik wisata. 

-Fasilitas informasi; pusat informasi 
pengunjung, papan informasi, brosur, leaflet, 
pramuwisata, rambu-rambu penunjuk arah, 
dan legenda/peta kawasan Daya Tarik wisata. 

-Fasilitas perbelanjaan: kios makanan,
restaurant/rumah makan/cafetaria, penjualan 
cinderamata, kios kebutuhan pribadi 
wisatawan.

-Fasilitas penginapan: homestay, hotel
berbintang.

-Fasilitas peribadatan: mushola.
-Fasilitas pengamanan: kantor keamanan, 
pagar pengamanan, hidrant/alat pemadam 
kebakaran.
Fasilitas keselamatan: pos P3K.

-Fasilitas kebersihan: kamar mandi/WC 
umum, tempat sampah, gerobak sampah.
■Paket wisata agro/wisata desa dengan Daya 
Tarik wisata potensi yaitu wisata agro 
Tawangsari, wisata agro Sudimoro, desa 
wisata padi organik, dan desa wisata biogas.

-Paket wisata alam dengan Daya Tarik wisata 
potensi Gunung Tugel.
Paket wisata.

-Pembangunan hotel dan homestay berkonsep 
eco-resort.

-Pengembangan kegiatan out-of-season tourism 
atau study courses.

B. Rencana Pengembangan Fasilitas Penunjang KPP 2

1. Pariwisata Unggulan
Arahan
Kebijakan

Strategi
Pariwisata

Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata.

Penghubung
antar KPP

-Fasilitas paket
wisata

-Pusat kantor TIC 
-Informasi 
kapasitas 
wisatawan 

-Paket wisata
dengan objek
andalan, 
pengembangan 
dan potensi.

-Pengembangan fasilitas paket wisata tematik, 
paket wisata one day dan multi das.

-Fasilitas pusat kantor TIC di pusat pelayanan 
sekunder Kecamatan Selo.

-Fasilitas sub unit TIC atau visitor center di 
setiap titik Daya Tarik wisata.

-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Paket wisata alam adventure/pemandangan 
dengan Daya Tarik wisata unggulan New Selo.

-Paket wisata industri/wisata desa dengan Daya
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Pembangunan
skala
internasional

Arahan lokasi
pariwisata

Pembangunan 
pusat belanja

-Infrastuktur yang 
memadai dan 
berstandar 
internasional.

-Homestay konsep 
tradisional 
berstandar 
internasional. 
Fasilitas wisata 
pegunungan yang 
berstandar 
internasional.

Tarik wisata unggulan Industri dendeng dan 
kampung wisata Tumang.____________
-Pengembangan dan peningkatan kualitas 
jaringan jalan dan moda transportasi menuju 
masing-masing Daya Tarik wisata.

-Pengembangan kawasan permukiman 
penduduk terutama perdesaan dan 
perkampungan sebagai eco-resort /homestay 
dengan kekhasan rumah tradisionalnya.

-Pengembangan infrastruktur pariwisata sesuai 
standar green globe.

-Strategi paket 
wisata yang saling 
terhubung 
dengan objek 
andalan dan
pengembangan. 
-Kedekatan objek 
terkait jarak dan 
jenis objek. 
-Transportasi 
penghubung 
dengan wisata 
andalan, 
pengembangan 
dan potensi. 
Carrying capacity 
terkait objek
wisata di wilayah 
konservasi

Manajemen
infrastruktur

Manajemen
pelayanan

Pusat oleh-oleh 
dan kuliner 
Pusat
cinderamata 
Paket wisata
kuliner
-Maintenance 
infrastruktur 
secara berkala. 
-Pembangunan 
infrastruktur 
sebagai akses
an tar kabupaten. 
-Kawasan tracking 
merapi dan
merbabu.
-Fasilitas umum 
terbangun 
lengkap dan
berstandar

Paket wisata ekologi alam/ad(dengan 
objek unggulan New Selo dan TNGMM).

-Paket wisata industri agro (dengan objek 
unggulan Industri dendeng).

-Paket wisata desa/budaya/kerajinan kria 
(dengan objek unggulan kampung wisata 
Tumang).
-Peningkatan kualitas dan pemberdayaan 
transportasi lokal.
Pengembangan moda transportasi baru yang 
lebih ramah sebagai alternatif pencapaian. 
Jumlah pengunjung dan waktu berkunjung 
harus dibatasi.
Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

pusat

dan

-Pusat belanja diarahkan berada di 
pelayanan sekunder Kecamatan Selo. 
-Pembangunan skala kecil
mempertimbangkan ekologi lab an. 
-Peningkatan pemberdayaan rumah penduduk 
sebagai home industry dan Gallery. \

-Penataan trayek transportasi/pelayanan 
angkutan umum an tar kabupaten.

- Peningkatan kualitas pelayanan untuk semua 
jenis moda transportasi.

-Standarisasi dan sertifikasi fasilitas umum 
pariwisata (green globe).
Peningkatan kualitas pengairan/air. 
■Penyediaan sumber listrik dan energi yang 
memadai.
Peningkatan kualitas akses dan jaringan 
komunikasi.
Sistem pembuangan kotoran/limbah.
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-Penyediaan fasilitas dan jasa kesehatap. 
-Peningkatan kualitas jalan/jalan raya. 
-Peningkatan sarana dan prasarana
transportasi.

2. Pariwisata Andialan j

wisata

Fasilitas promosi -Fasilitas 
komunitas wisata 

-Peningkatan 
carrying capacity 

-Fasilitas paket 
wisata dengan 
objek unggulan 
dan
pengembangan 

-Pemanfaatan 
media sosial

Fasilitas limbah 
dan sampah

Fasilitas
penginapan dan 
arahan wisata

wisata
-Fasilitas wisata 
budidaya mawar 

-Fasilitas wisata 
air sesuai atraksi 

-Fasilitas 
agrowisata sayur

-Fasilitas infrastruktur dan manajerial desa 
wisata.

-pengembangan masterplan desa wisata.
-Fasilitas pembibitan, pemeliharaan, fasilitas 
panen dan pasca panen budidaya mawar.

-Fasilitas pemancingan dan rekreasi air 
(woodball, perahu, air mancur).

-Fasilitas sumber air baku, fasilitas 
pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca 
panen, pengolahan produk [packaging), dan 
pemasaran.

Manajemen 
AM DAL dalam 
kawasan
Pengembangan
dan
pembangunan
hotel
Paket wisata
sesuai prinsip
tematik
Pusat kuliner dan 
cinderamata

-Pengembangan basecamp / pusat komunitas 
Pokdarwis.

-Pembatasan jumlah kunjungan ke Daya Tarik 
wisata.

-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Paket wisata desa (dengan objek wisata desa 
Senden).
Paket wisata edukasi/agro (dengan Daya Tarik 
wisata agrowisata sayur, biogas peternakan 
sapi, industri sabun susu sapi, taman mawar). 
Paket wisata alam perbukitarl dan 
goa/ adventure (dengan Daya Tarik wisata 
bukit kinasih, bukit alam sutera, bukit batur, 
bukit gancik, tikungan cinta, goa Maria).
Paket wisata alam air (dengan Daya Tarik 
wisata embung Tegalsari, embung Sungup, 
embung Durian, embung PDAM 1 8&2).
Paket wisata budaya religi (dengan objek 
wisata Petilasan Kebokanigoro).
Pembaharuan materi website secara berkala, 
promosi wisata melalui akun facebook, 
instagram, twitter, blog, dan sebagainya.
-kegiatan usaha yang memproduksi air limbah 
diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan 
limbah individu atau komunal. :
-Pembangunan mempertimbangkan prinsip 
ekologi dan konservasi.
-Paket wisata desa (dengan Daya Tarik wisata 
desa Senden).
-Paket wisata edukasi/agro (dengan Daya Tarik 
wisata agrowisata sayur, biogas peternakan 
sapi, industri sabun susu sapi, taman mawar). 
-Paket wisata alam perbukitan dan 
goa/adventure (dengan Daya Tarik wisata 
bukit kinasih, bukit alam sutera, bukit batur, 
bukit gancik, tikungan cinta, goa Maria).
-Paket wisata alam air (dengan Daya Tarik 
wisata embung Tegalsari, embung Sungup,
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embung Durian, embung PD AM 1 &2).|
-Paket wisata budaya religi (dengan Da^a Tarik 
wisata Petilasan Kebokanigoro).

-Pusat kuliner dan cinderamata diarahkan 
berada di pusat pelayanan sekunder 
Kecamatan Selo dan di sekitar jalur SSB (Solo- 
Selo-Borobudur).-

3. Pariwisata Pengembangan
Fasilitas 
infrastruktur

-Kelengkapan 
fasilitas umum 

-Bangunan 
fasilitas umum 
berstandar 

-Pusat unit TIC 
-Rest area 
-Atraksi wisata 
yang lebih lama. 

-Atraksi wisata 
pemandangan 
dan gardu
pandang.

-Akses ke Daya 
Tarik wisata
dengan transport 
lokal.

-Peningkatan kualitas jaringan jalan menuju 
Daya Tarik wisata.

-Peningkatan kualitas moda transportasi lokal.
-Pusat unit TIC diarahkan berada di pusat 
pelayanan KPP yakni di Kecamatan Selo.

-Fasilitas ruang publik/plaza, gazebo/gardu. 
Kelengkapan pagar pengamanan di sepanjang 
track, infrastruktur jalan setapak, fasilitas 
tracking dan climbing. |
Fasilitas pembuangan sampah dan; limbah 
terpadu. I
Penyediaan sumber air baku dan listrik yang 
memadai.
Peningkatan kualitas fasilitas pendukung 
skala terbatas (MCK umum, kios makanan 
dan minuman, papan informasi, signage, pos 
peristirahatan, dan sebagainya).

Fasilitas promosi -Atraksi untuk 
meningkatkan 
jumlah wisatawan 

-Meningkatkan 
jumlah iklan 

-Pemanfaatan 
media sosial

-Peningkatan atraksi panggung, perlombaan, 
dan live music di sekitar Daya Tarik i wisata 
alam air.
-Iklan media cetak dan elektronik,! leaflet, 
brosur, baliho, tv, radio.
-Pemanfaatan media sosial instagram, 
facebook, twitter, website, blog sebagai media 
promosi

-Fasilitas pemancingan, kolam renang, 
mancur, perahu.
-Pramuwisata, papan informasi, signage, 
area. \

-Peningkatan event-event budaya dan aktivitas 
religi. ■

Fasilitas atraksi 
wisata air dan 
makam

-Atraksi wisata air 
Fasilitas wisata
petilasan dan
budaya

-Aktivitas rutin
petiliasan dan
budaya

air

rest

4. Pariwisata Potensi
Pembangunan
infrastruktur

Desain dan
konsep
pembangunan 
pariwisata desa 
agrowisata.
Desain kawasan 
wisata yang
berbeda dengan 
objek unggulan, 
andalan dan
pengembangan.

-Meningkatkan 
jumlah 
penginapan 
homestay dan 
hotel berbintang.

-Konsep ecoresort, konsep 4R (reuse,: reduce, 
recycle, rethinking).

-Konsep life-seeing-tourism, konsep agro-edu- 
tourism.
-Peningkatan homestay di kawasan ; strategi 
pariwisata Selo-Cepogo dan Ampel-Musuk 
untuk mengakomodasi wisatawan yang ingin 
tinggal menikmati wisata desa. !

-Area publik: plaza, taman.
-Pembangunan dan perbaikan jalan dan akses 
eksternal menuju Daya Tarik wisata serta 
akses internal di sekitar objek wisata.
-Fasilitas informasi: pusat informasi
pengunjung, papan informasi, brosur^ leaflet, 
pramuwisata, rambu-rambu penunjiik arah.
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-Pembangunan 
akses jaringan 
jalan.

-Infrastruktur
downhill.

-Infrastruktur 
kereta gantung.

-Pembangunan 
fasilitas wisata 
dasar yang
berstandar.

Fasilitas promosi

Manajemen 
cagar budaya

-Paket promosi 
Daya Tarik
wisata dengan
wisata unggulan.

-Pembangunan 
home stay dan 
hotel secara
bertahap.

-Atraksi wisata
edukasi.

-Pembangunan

dan legenda/peta kawasan Daya Tarik | wisata. 
Fasilitas perbelanjaan: kios makanan,
restaurant/rumah makan/cafetaria, p^njualan 
cinderamata, kios kebutuhan | pribadi 
wisatawan. :

I

-Fasilitas penginapan: homestay, i hotel
berbintang. |

-Fasilitas peribadatan: musola.
-Fasilitas pengamanan: kantor keamanan, 
pagar pengamanan, hidrant/alat pemadam 
kebakaran.
Fasilitas keselamatan: pos P3K.

-Fasilitas kebersihan: kamar mandi/WC
umum, tempat sampah, gerobak sampah._____

-Paket wisata | alam
ekologi/pemandangan ' alam

(dengan objek potensi watu blerek, air terjun 
kedung kayang, gua Jepang, kebun teh 
Ngargoloka, air terjun Pantaran, air terjun
Semuncar, wisata alam Sampetan, wisata air 
hangat, air terjun watu abang, air terjun
gantung, gardu pandang Bibi, Tapak Noto, 
Susuh Angin, Sendang Pitu).
-Paket wisata budaya religi (Petilasan Sri 
Susahunan, cabean kunthi, pesanggrahan 
Pracimoharjo).
■Paket wisata agro (dengan objek wisata 
peternakan sapi perah dan agrowisata 
pertanian).
■Pembangunan hotel dan homestay berkonsep 
eco-resort.
Pengembangan kegiatan out-of-season tourism 
atau study courses.

- Pembangunan 
candi sari dan 
candi lawang.

Peningkatan kualitas infrastruktur.
Pengelolaan manajerial. i

-Pemberdayaan sumber daya manusiaj sekitar 
cagar budaya untuk turut mengembangkan 
objek wisata._________________________

C. Rencana Pengembangan Fasilitas Penunjang KPP 3
1. Pariwisata Unggulan j
Arahan
kebijakan

Strategi Rencana pengembangan. |

Penghubung 
antar KPP

-Fasilitas paket
wisata

-Pusat kantor TIC 
-Informasi 
kapasitas 
wisatawan 

-Paket wisata
dengan objek
andalan, 
pengembangan 
dan potensi.

-Pengembangan fasilitas paket wisata tematik, 
paket wisata one day dan multi das.

-Fasilitas pusat kantor TIC di pusat pelayanan 
sekunder Kecamatan Simo. i

-Fasilitas sub unit TIC atau visitor center di 
setiap titik Daya Tarik wisata.

-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, feservasi
pengunjung via web, dan sebagainya. i 

-Paket wisata alam / pema.nda.ngan / adventure 
(dengan Daya Tarik wisata unggulan ILembah 
Gunung Madu). i

Pembangunan
skala

-Infrastuktur yang 
memadai dan

-Pengembangan dan peningkatan kualitas 
jaringan jalan dan moda transportasi menuju
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internasional

Arahan lokasi
pariwisata

berstandar
internasional.
Homestay konsep
tradisional
berstandar
internasional.

-Fasilitas wisata 
pegunungan yang 
berstandar 
internasional.

masing-masing Daya Tarik wisata. * 
-Pengembangan kawasan permukiman 
penduduk terutama perdesaani dan 
perkampungan sebagai eco-resort /homestay 
dengan kekhasan rumah tradisionalnya. 

-Pengembangan infrastmktur pariwisata sesuai 
standar green globe. !

-Strategi paket 
wisata yang saling 
terhubung 
dengan objek 
andalan dan
pengembangan.

-Kedekatan objek 
terkait jarak dan 
jenis objek. 
Transportasi 
penghubung 
dengan wisata 
andalan, 
pengembangan 
dan potensi. 
Carrying capacity 
terkait objek
wisata di wilayah 
konservasi.

-Paket wisata alam/pemandangan/
(dengan objek wisata unggulan iLembah 
Gunung Madu).
-Peningkatan kualitas dan pemberdayaan 
transportasi lokal.
-Pengembangan moda transportasi bam yang 
lebih ramah sebagai alternatif pencapaian. 
■Jumlah pengunjung dan waktu berkunjung 
hams dibatasi. i
Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticheting, e-parking, teservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya. 1

Pembangunan
pusat belanja

Manajemen
mfrastruktur

Manajemen
pelayanan

■Pusat oleh-oleh 
dan kuliner 
Pusat
cinderamata 
Paket wisata
kuliner

-Pembangunan pusat belanja diarahkan berada 
di pusat pelayanan sekunder Ke^amatan 
Simo.

-Maintenance 
infrastruktur 
secara berkala. 
-Pembangunan 
infrastruktur 
sebagai akses 
an tar kabupaten.
-Fasilitas
terbangun
lengkap
berstandar

umum

dan

-Penataan trayek transportasi/pelayanan
angkutan umum antar kabupaten.

- Peningkatan kualitas pelayanan untuk semua 
jenis moda transportasi.

-Standarisasi dan sertifikasi fasilitas umum 
pariwisata (green globe).
-Peningkatan kualitas pengairan/air. 
-Penyediaan sumber listrik dan energi yang 
memadai.
-Peningkatan kualitas akses dan jaringan 
komunikasi.
-Sistem pembuangan kotoran/limbah. i 
-Penyediaan fasilitas dan jasa kesehatafi. 
■Peningkatan kualitas jalan/jalan raya. 
Peningkatan sarana dan prasarana

2. Pariwisata Andalan i
Fasilitas atraksi 
wisata

-Fasilitas desa
wisata

-Fasilitas infrastruktur dan manajerial desa 
wisata.



TFasilitas 
penginapan dan 
arahan wisata

Fasilitas promosi

Fasilitas limbah 
dan sampah

-Fasilitas wisata 
gua dan
pemandangan 

-Perencanaan 
fasilitas wisata
buatan

-Fasilitas pagar pengamanan, infrastruktur 
jalan, jalan setapak, gardu pandang, peralatan 
tracking, fasilitas climbing, pos keamanan.

-Fasilitas 
komunitas wisata 

-Peningkatan 
carrying capacity 

-Fasilitas paket 
wisata dengan 
objek unggulan 
dan
pengembangan 

-Pemanfaatan 
media sosial

-Pengembangan hasecamp! pusat komunitas 
Pokdarwis

-Pembatasan jumlah kunjungan ke Daya Tarik 
wisata.

-Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.

-Paket wisata rekreasi alam dengan Daya Tarik 
wisata andalan Bumi Perkemahan Wonoproto, 
Paket wisata rekreasi dan edukasi/buatan 
dengan Daya Tarik wisata andalan Pasar 
malam Punden.

-Manajemen 
AM DAL dalam
kawasan

-Pengembangan
dan
pembangunan
hotel

-Paket wisata
sesuai prinsip
tematik

-Pusat kuliner dan 
einderamata

-kegiatan usaha yang memproduksi air limbah 
diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan 
limbah individu atau komunal.
-Pembangunan mempertimbangkan prinsip 
ekologi dan konservasi.
-Paket wisata rekreasi alam dengan Daya Tarik 
wisata andalan Bumi Perkemahan Wonoproto. 
-Paket wisata rekreasi dan edukasi/buatan 
dengan Daya Tarik wisata andalan Pasar 
malam Punden.
■Pusat kuliner dan einderamata diarahkan 
berada di pusat pelayanan sekunder 
Keeamatan Simo dan di sekitar jalan kolektor 
penghubung antar kabupaten ( Kabupaten 
Sragen- Kabupaten Boyolali- Kabupaten 
Semarang).

3. Pariwisata Pengembangan
Fasilitas 

ifrastruktur

Fasilitas
promosi

-Kelengkapan 
fasilitas umum 

-Bangunan 
fasilitas umum 
berstandar 

-Pusat unit TIC 
-Rest area 
-Atraksi wisata 
yang lebih lama. 

-Atraksi wisata 
pemandangan 
dan gardu
pandang.

-Akses ke Daya 
Tarik wisata
dengan transport 
lokal.

-Atraksi untuk 
meningkatkan 
jumlah wisata wan 
Meningkatkan

-Peningkatan kualitas jaringan jalan menuju 
Daya Tarik wisata.

-Peningkatan kualitas moda transportasi lokal. 
Pusat unit TIC diarahkan berada di pusat 
pelayanan KPP yakni di Keeamatan Selo. 

-Fasilitas ruang publik/plaza, gazebo/gardu. 
-Kelengkapan pagar pengamanan di sepanjang 

track, infrastruktur jalan setapak, fasilitas 
tracking dan climbing.
Fasilitas pembuangan sampah dan limbah 
terpadu.
Penyediaan sumber air baku dan listrik yang 
memadai.
Peningkatan kualitas fasilitas pendukung skala 
terbatas (MCK umum, kios makanan dan 
minuman, papan informasi, signage, pos 
peristirahatan, dan sebagainya).
-Pembuatan kalender event tahunan. 
-Pengembangan kegiatan festival budaya, bazaar 
seni kerajinan, perlombaan skala nasional, car 
free day, dan sebagainya.________________________
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Fasilitas
atraksi wisata 
air dan
makam

jumlah iklan 
-Pemanfaatan 
media sosial

-Atraksi wisata air
-Fasilitas wisata
petilasan dan
budaya

-Aktivitas rutin
petiliasan dan
budaya

-Meningkatkan promosi melalui media cetak 
(baliho, spanduk, leaflet, brosur, koran) maupun 
elektronik (televisi, radio).

-Pengadaan sayembara/lomba fotografi, menulis 
blog dengan tema pariwisata Boyolali. 

-Peningkatan kualitas dan aktualisasi 
materi/ content website pariwisata Boyolali. 
-Pengembangan kegiatan out-of-season tourism 
atau study courses.

-Fasilitas pemancingan, kolam renang, air 
mancur, perahu.
-Pramuwisata, papan informasi, signage, rest 
area.

-Peningkatan event-event budaya dan aktivitas 
religi.

4. Pariwisata Potensi
Pembangunan
infrastruktur

Fasilitas
promosi

-Desain dan
konsep
pembangunan 
pariwisata desa 
agrowisata.

-Pembangunan 
fasilitas yang 
berstandar.

-Desain kawasan 
wisata yang
berbeda dengan 
objek unggulan, 
andalan dan
pengembangan.

-Meningkatkan 
jumlah 
penginapan 
homestay dan 
hotel berbintang.

-Pembangunan 
akses jaringan 
jalan.

-Paket promosi
Day a Tarik
wisata dengan
wisata unggulan.

- Pembangunan 
homestay dan
hotel secara
bertahap.

-Atraksi wisata
edukasi.

-Pembangunan 
fasilitas kuliner
dan cinderamata.

-Konsep ecoresort, konsep 4R (reuse, reduce, 
recycle, rethinking).

-Konsep life-seeing-tourism, konsep agro-edu- 
tourism.

-Peningkatan homestay di kawasan 1 strategi 
pariwisata Wonoharjo, Kemusu.

-Area publik: plaza, taman.
-Pembangunan dan perbaikan jalan dan akses 
eksternal menuju Daya Tarik wisata serta akses 
internal di sekitar Daya Tarik wisata.
-Fasilitas informasi: pusat informasi pengunjung, 
papan informasi, brosur, leaflet, pramuwisata, 
rambu-rambu penunjuk arah, dan legenda/peta 
kawasan Daya Tarik wisata.
-Fasilitas perbelanjaan: kios makanan,
restaurant/rumah makan/cafetaria, penjualan 
cinderamata, kios kebutuhan pribadi wisatawan. 
-Fasilitas penginapan: homestay, i hotel
berbintang.
-Fasilitas peribadatan: musola. 1
-Fasilitas pengamanan: kantor keamanan, pagar 
pengamanan, hidrant/alat pemadam kebakaran. 
-Fasilitas keselamatan: pos P3K.
-Fasilitas kebersihan: kamar mandi/WC! umum, 
tempat sampah, gerobak sampah.
-Pembangunan hotel dan homestay berkonsep 
eco-resort.
-Pengembangan kegiatan out-of-season tourism 
atau study courses.
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D. Rencana Pengembangan Fasilitas Penunjang KPP 4
1. Pariwisata Unggulan
Arahan
kebijakan
Penghubung 
antar KPP

-Fasilitas paket
wisata

-Pusat kantor TIC 
-Informasi 
kapasitas 
wisata wan 

-Paket wisata
dengan objek
andalan, 
pengembangan 
dan potensi.

Pembangunan
skala
internasional

Arahan lokasi 
pariwisata

Pembangunan 
pusat belanja

Strategi

-Pengembangan fasilitas paket wisata tematik, 
paket wisata one day dan multi das.

-Fasilitas pusat kantor TIC di pusat pelayanan 
sekunder Kecamatan Kemusu.
Fasilitas sub unit TIC atau visitor center di setiap 
titik Daya Tarik wisata. ;
Penggunaan fasilitas wisata berbasis teknologi 
seperti e-ticketing, e-parking, reservasi 
pengunjung via web, dan sebagainya.
Paket wisata alam/pemandangan/adi;enti/re 
(dengan Daya Tarik wisata unggulan ;Lembah 
Gunung Madu)._________________________ |________

-Infrastuktur yang 
memadai dan 
berstandar 
internasional. 
-Homestay konsep 
tradisional 
berstandar 
internasional. 
-Fasilitas wisata 
pegunungan yang 
berstandar 
internasional.
-Strategi paket 
wisata yang saling 
terhubung 
dengan objek 
andalan dan
pengembangan. 
-Kedekatan objek 
terkait jarak dan 
jenis objek. 
-Transportasi 
penghubung 
dengan wisata 
andalan, 
pengembangan 
dan potensi.

- Carrying capacity 
terkait objek
wisata di wilayah 
konservasi.
-Pusat oleh-oleh 
dan kuliner 
-Pusat
cinderamata 
-Paket wisata
kuliner

Manajemen
infrastruktur

-Maintenance 
infrastruktur 
secara berkala.

Rencana pengembangan.

-Pengembangan dan peningkatan Ikualitas 
jaringan jalan dan moda transportasi menuju 
masing-masing Daya Tarik wisata. 

-Pengembangan kawasan permukiman penduduk 
terutama perdesaan dan perkampungan: sebagai 
eco-resort /homestay dengan kekhasah rumah 
tradisionalnya.
-Pengembangan infrastruktur pariwisata sesuai 
standar green globe.

-Paket wisata alam/pemandangan/adi;enture 
(dengan Daya Tarik wisata unggulan Lembah 
Gunung Madu).
-Peningkatan kualitas dan pemberdayaan 
transportasi lokal.
-Pengembangan moda transportasi baru yang 
lebih ramah sebagai alternatif pencapaian. 
-Jumlah pengunjung dan waktu berkunjung 
hams dibatasi.

-Pembangunan pusat belanja diarahkan berada di 
pusat pelayanan sekunder Kecamatan Kemusu.

-Penataan trayek transportasi/pelayanan 
angkutan umum antar kabupaten.

- Peningkatan kualitas pelayanan untuk semua
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-Pembangunan
infrastruktur 
sebagai akses
an tar kabupaten.

jenis moda transportasi.

Manajemen
pelayanan

-Fasilitas umum 
terbangun 
lengkap dan
berstandar

-Standarisasi dan sertifikasi fasilitas 
pariwisata (green globe).

-Peningkatan kualitas pengairan/air.
-Penyediaan sumber listrik dan enen 
memadai.

-Peningkatan kualitas akses dan 
komunikasi.

-Sistem pembuangan koto ran/limbah.
-Penyediaan fasilitas dan jasa kesehatan.
-Peningkatan kualitas jalan/jalan raya.
-Peningkatan sarana dan prasarana transi

umum

yang

aringan

Dortasi.
2. Pariwisata Andalan j
Fasilitas
atraksi wisata

-Fasilitas desa
wisata

-Fasilitas wisata 
budidaya mawar 

-Fasilitas wisata 
air sesuai atraksi 

-Fasilitas 
agro wisata

-Fasilitas infrastruktur dan manajerial.
-Fasilitas pembibitan, penanaman, : masa
perawatan, masa panen dan pasca panen, product 
packaging, sampai dengan pemasarannya.

i
i
1!

Fasilitas
promosi

-Fasilitas
komunitas
wisata

-Peningkatan 
carrying capacity 

-Fasilitas paket
wisata dengan
objek unggulan 
dan
pengembangan 

-Pemanfaatan 
media sosial

-Pengembangan basecamp/pusat komunitas
Pokdarwis. |

-Pembatasan jumlah kunjungan ke Daya Tarik 
wisata. |

i
1

1

^asilitas 
limbah dan
sampah

-Manajemen
AM DAL dalam
kawasan

-Kegiatan usaha yang memproduksi airi limbah 
diwajibkan menyediakan instalasi perigolahan 
limbah individu atau komunal. |

Fasilitas 
penginapan 
dan arahan
wisata

-Pengembangan
dan
pembangunan
hotel

-Paket wisata
sesuai prinsip
tematik

-Pusat kuliner
dan cinderamata

-Pembangunan mempertimbangkan prinsip 
dan konservasi.

-Paket wisata alam tirta/adventure denga
Tarik wisata andalan Wanawisata Wonoha

1

1

ekologi

n Daya 
rjo.

3. Pariwisata Pengembangan
Fasilitas
infrastruktur

-Kelengkapan 
fasilitas umum 

-Bangunan 
fasilitas umum 
berstandar 

-Pusat unit TIC
-Rest area

-Peningkatan kualitas jaringan jalan menuju Daya 
Tarik wisata.

-Peningkatan kualitas moda transportasi lokal. 
-Pusat unit TIC diarahkan berada di pusat 
pelayanan KPP yakni di Kecamatan Selo. i 

-Fasilitas ruang publik/plaza, gazebo/gardu. 
-Kelengkapan pagar pengamanan di sepanjang
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Fasilitas
promosi

Fasilitas 
atraksi wisata 
air dan
makam

-Atraksi wisata 
yang lebih lama.

-Atraksi wisata 
pemandangan 
dan gardu
pandang.
Akses ke objek 
wisata dengan 
transport lokal.

-Atraksi untuk 
meningkatkan 
jumlah 
wisatawan 

■Meningkatkan 
jumlah iklan 

Pemanfaatan 
media sosial

Atraksi wisata 
air
Fasilitas wisata 
petilasan dan 
budaya

-Aktivitas rutin 
petiliasan dan 
budaya

track, infrastruktur jalan setapak, i fasilitas
tracking dan climbing. |

-Fasilitas pembuangan sampah dan ,! limbah
terpadu. j

-Penyediaan sumber air baku dan listrik yang 
memadai. !

i

-Peningkatan kualitas fasilitas pendukuhg skala 
terbatas (MCK umum, kios makan^n dan 
minuman, papan informasi, signage, pos 
peristirahatan, dan sebagainya).

-Pembuatan kalender event tahunan. ; 
-Pengembangan kegiatan festival budayaj bazaar 
seni kerajinan, perlombaan skala nasional, car 
free day, dan sebagainya. j
-Meningkatkan promosi melalui media cetak 
(baliho, spanduk, leaflet, brosur, koran) ^aupun 
elektronik {televisi, radio). ;
-Pengadaan sayembara/lomba fotografi, jmenulis 
blog dengan tema pariwisata Boyolali. I 
-Peningkatan kualitas dan aktualisasi 
materi/content website pariwisata Boyolali^ 

■Pengembangan kegiatan out-of-season \ tourism 
atau study courses.
■Fasilitas pemancingan, kolam renang, air mancur, 
perahu.
Pramuwisata, papan informasi, signage, rest area. 
•Peningkatan event-event budaya dan aktivitas 
religi. !

4. Pariwisata Potensi
Pembangunan
znfrastruktur

Desain dan
konsep
pembangunan 
pariwisata desa 
agrowisata.

-Pembangunan 
fasilitas yang 
berstandar.

-Desain kawasan 
wisata yang
berbeda dengan 
objek unggulan, 
andalan dan 
pengembangan.

-Meningkatkan 
jumlah 
penginapan 
homestay dan 
hotel berbintang.

-Konsep ecoresort, konsep 4R (reuse, reduce, 
recycle, rethinking).

-Konsep life-seeing-tourism, konsep agro-edu- 
tourism.

i
-Peningkatan homestay di kawasan | strategi
pariwisata Wonoharjo, Kemusu. |

-Area publik: plaza, taman tematik. |
-Pembangunan dan perbaikan jalan dan akses 
eksternal menuju objek wisata serta akses 
internal di sekitar Daya Tarik wisata. I
-Fasilitas informasi: pusat informasi pengunjung, 
papan informasi, brosur, leaflet, prampwisata, 
rambu-rambu penunjuk arah, dan legenda/peta 
kawasan Daya Tarik wisata. !
-Fasilitas perbelanjaan: kios makanan,
restauran/rumah makan/Kafetaria, penjualan 
cinderamata, kios kebutuhan pribadi wisatawan. 
-Fasilitas penginapan: homestay, hotel berbintang. 
-Fasilitas peribadatan: musola.___________ ^________
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-Pembangunan
akses jaringan 
jalan.

-Pembangunan
fasilitas
pendukung skala 
terbatas.

-Fasilitas pengamanan: kantor keamanan, pagar 
pengamanan, hidrant/alat pemadam kebalkaran. 

-Fasilitas keselamatan: pos P3K. ;
-Fasilitas kebersihan: kamar mandi/WC | umum, 
tempat sampah, gerobak sampah.

Fasilitas -Paket promosi -Paket wisata alam/ekologi (dengan Daya Tarik
promosi Daya Tarik wisata potensi air terjun Curug, hutan rakyat

wisata dengan Talawa, air terjun Sidojodo, Bulu Serang, dan
wisata unggulan. tebing Pelangi).

-Pembangunan -Pembangunan hotel dan homestay berkonsep eco-
homestay dan resort. \
hotel secara -Pengembangan kegiatan out-of-season \ tourism
bertahap. atau study courses. |

-Atraksi wisata
edukasi.

1

-Pembangunan 
fasilitas kuliner 
dan
cinderamata.

1

1j
i

5. Rencana Pengembangan Fasilitas Perjalanan Wisata

Komponen
Pengembangan
Pengembangan 
fasilitas 
gerbang wisata

Pengembangan 
fasilitas 
transfer moda

Jenis Fasilitas

- pusat 
informasi 
wisata (TIC)

- Shelter 
peristirahatan

■ Fasilitas 
penjualan 
cinderamata 
dan oleh-oleh 
khas,
makanan, dan
kelengkapan
perjalanan
wisata
Fasilitas
penukaran
uang
Fasilitas jasa
perjalanan
wisata

Fasilitas 
terminal skala 
kabupaten / ke 
camatan

KPP

KPP
1

KPP
2

KPP
3

KPP
4

KPP
1

KPP
2

Lokasi pengembangan

-Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan 
Banyudono sebagai titik pencapajian dari 
Kabupaten Surakarta ;

-Kecamatan Mojosongo sebagdi titik 
pencapaian dari Kabupaten Klaten 

-Kecamatan Ngemplak sebagai titik 
kedatangan wisatawan domesfik dan 
internasional jalur udara

-Kecamatan Ampel sebagai: titik
pencapaian dari Kabupaten Semarang 

-Kecamatan Selo sebagai titik pencapaian 
dari Kabupaten Magelang

- Kecamatan Karanggede sebagai titik 
pencapaian dari Kabupaten Semafang

- Kecamatan Andong sebagai titik 
pencapaian dari Kabupaten Sragen

- Kecamatan Kemusu sebagai titik
pencapaian dari Kabupaten Sragen 

-Kecamatan Juwangi sebagai titik
pencapaian dari Kabupaten Grobogan

Pusat pelayanan primer Kecamatan 
Boyolali

Pusat pelayanan sekunder Kecamatan Selo
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Pengembangan 
fasilitas rest
area

- Fasilitas
penjualan 
cinderamata 
dan oleh-oleh 
khas,
makanan, dan
kelengkapan
perjalanan
wisata
Fasilitas
informasi
wisata
(touchscreen,
papan
informasi)
Fasilitas
shelter
peristirahan
Fasilitas
peribadatan
Fasilitas
penjualan
cinderamata
dan oleh-oleh
khas
Fasilitas
rumah makan
Fasilitas
informasi
wisata
{touchscreen,
papan
informasi)

KPP
3

KPP
4

KPP
1

KPP
2

KPP
3

KPP
4

Pusat pelayanan sekunder Kecamatan 
Simo I

Pusat pelayanan sekunder KeCamatan 
Kemusu

Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan

Boyolali
Ngemplak
Mojosongo

Kecamatan
Kecamatan

Selo
Ampel

Kecamatan
Kecamatan

Simo
Andong

Kecamatan Kemusu 
Kecamatan Juwangi

^BUPATI BOYOLALI,

—

SENO SAMODRO
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LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI
NOMOR \h TAHUN 2017 
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 
KEPARIWISATAAN KABUPATEN 
BOYOLALI TAHUN 2017-2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Pengembangan Destinasi Daya Tarik Wisata

No. Indikasi Program dan Kegiatan Penanggung Jawab Pahap
I II Ill

1 Pembangunan stadion untuk berbagai 
arena permainan olahraga (sport 
center).

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga

-' -

2 Pembangunan stadion terpadu di 
setiap kecamatan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga ■ k

3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 
setiap kecamatan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup

4 Pelestarian kebudayaan daerah
(nyadran, apeman, padusan)

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan
kebudayaan

1
.

5 Pengembangan program wisata
edukasi berbasis kegiatan pertanian, , 
peternakan dan perikanan di Desa 
wisata Bukit Kinasih Senden, Selo

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, perangkat
daerah yang membidangi 
pertanian, dan perangkat 
daerah yang membidangi 
peternakan dan
perikanan

’-'i

6 Pengembangan program wisata
adventure downhill di kawasan Desa 
Wisata Suroteleng

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

'

7 Pengembangan program wisata
industri pada desa wisata Samiran 
untuk UMKM pembuatan oleh-oleh 
khas Boyolali.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan UMKM, perangkat 
daerah yang membidangi 
koperasi dan kerja,
perangkat daerah yang 
membidangi perdagangan

8 Promosi objek wisata secara online 
dari 125 yang meliputi nama 
destinasi, akses, kekhasan objek.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan kehumasan

; ;'S*

9 Pengembangan wisata untuk
pertunjukkan konser musik dalam

perangkat daerah yang 
membidangi urusan

>



penyelenggaraan setiap tahun. pariwisata dan
kebudayaan ®''''

10 Pengembangan wisata untuk
pertunjukkan seni wayang, ketoprak, 
tarian yang terletak di pusat kota

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pendidikan dan
kebudayaan

11 Perencanaan sistem informasi
destinasi objek wisata dengan
menggunakan database.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan informatika

12 Pembangunan sistem informasi
destinasi objek wisata dengan
menggunakan database.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
informatika dan
perangkat daerah yang 
membidangi pariwisata

13 Peningkatan iklan pada media
elektronik skala lokal, regional, 
nasional dan internasional.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
kehumasan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

14 Pereneanaan kerjasama kegiatan
paket wisata dengan Kawasan
Borobudur

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, urusan
kerasama dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata

15 Perencanaan kerjasama kegiatan
paket wisata dengan Kawasan
Prambanan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan kerjasama dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

’

16 Perencanaan kerjasama kegiatan
paket wisata dengan Kawasan Umbul 
Ponggok Klaten

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan kerjasama dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

17 Sistem manajemen perawatan dan 
keberlanjutan Daya Tarik wisata
unggulan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah . yang 
membidangi urusan
pariwisata

fefel}: .'
.

.

18 Peningkatan manajemen
pembangunan dan perawatan Daya 
Tarik wisata andalan untuk
keberlanjutan Daya Tarik wisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata Ife.

r '
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19 Peningkatan pembangunan untuk
kategori Daya Tarik wisata
pengembangan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

--------
;

.

20 Perencanaan masterplan
pembangunan kategori Daya Tarik 
wisata potensi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pekerjaan umum 
dan perangkat daerah 
yang membidangi urusan 
pariwisata

21 Rancangan pembangunan detil objek 
wisata untuk kategori Daya Tarik 
wisata potensi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pekeraan umum 
dan perangkat daerah 
yang membidangi urusan 
pariwisata

22 Sosialisasi program pembangunan 
dan pengembangan kepada
masyarakat

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pekeraan umum 
dan perangkat daerah 
yang membidangi urusan 
pariwisata

■■ m

23 Perencanaan kawasan industri
berbasis peternakan sebagai bagian 
dari wisata industri peternakan sapi 
dan produk turunannya.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan peternakan,
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perdagangan, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

: ‘•i||

24 Pembangunan Gelanggang olahraga 
untuk Pertunjukkan olahraga Basket, 
Badminton, Volley, Tenis, Panah,

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga

•

25 Pembangunan stadion sepak bola perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga mmmmim '

'~T.

26 Pembangunan sekolah informal
olahraga untuk pendidikan atlet

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pendidikan dan
kebudayaan

27 Pembangunan Daya Tarik wisata
Science Technopark berbasis
peternakan dan pertanian

perangkat daerah yang 1
membidangi urusan I
pendidikan perangkat
daerah yang membidangi

<
4

-3-



28 Pembangunan arena olahraga ekslusif 
: Golf, FI dan GP

urusan pariwisata,
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
penataan ruang
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pertanian dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perikanan dan 
peternakan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan pekerjaan umum, 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup,
perangkat daerah yang 
membidangi perencanaan

fits

fiiii

*

B. Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata

No. Indikasi Program Penanggung Jawab rPahap
I II III

1 Pengembangan rencana induk setiap 
KPP baik KPP 1, KPP 2, KPP 3, KPP 4.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

■■■■

2 Pembangunan rencana bangunan 
pada setiap KPP

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

3 Pengembangan rencana detil (DED) 
pada setiap KPP

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

np“

4 Rancangan peraturan RIPPARKAB perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

5 Rancangan peraturan rencana detil 
setiap KPP

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

6 Rancangan peraturan rencana
bangunan pada setiap KPP

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

7 Perencanaan tata bangunan dan 
lingkungan fisik kawasan Daya Tarik 
wisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan pekerjaan umum

iiliiji

8 Penyebarluasan informasi dan
publikasi objek wisata melalui paket 
wisata online, website, media sosial, 
media cetak, media TV.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
kehumasan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

9 Fasilitasi perintisan pengembangan 
daya tarik wisata alam, budaya dan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan , ^
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

khusus/buatan bagi segmen wisata 
massal [mass market) maupun bagi 
segmen ceruk pasar (niche market) di 
destinasi pariwisata nasional yang 
belum berkembang.
Fasilitasi perencanaan dan perintisan 
pengembangan sarana prasarana 
dasar di destinasi pariwisata

Fasilitasi pengembangan jejaring 
manajemen kunjungan terpadu 
dengan daya tarik wisata yang telah 
berkembang di sekitar lokasi
Penguatan upaya pelestarian terhadap 
sumber daya kepariwisataan dan 
lingkungan spesifik pegunungan

Penguatan upaya pelestarian terhadap 
sumber daya kepariwisataan dan 
lingkungan spesifik hutan

Penguatan interpretasi dan inovasi 
produk dalam upaya meningkatkan 
kualitas daya tarik, keunggulan 
kompetitif dan komparatif serta daya 
saing daya tarik wisata alam, budaya 
dan khusus/buatan yang sedang 
berkembang yaitu berbasis pada 
pegunungan dan agrowisata.
Pengembangan jejaring manajemen 
kunjungan terpadu dengan dengan 
daya tarik wisata terkait di sekitar 
lokasi dalam konteks regional, 
maupun nasional dan internasional.
Peningkatan kualitas dan kapasitas 
sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan 
kepariwisataan di sekitar lokasi daya 
tarik wisata.
Penguatan upaya pelestarian terhadap 
sumber daya kepariwisataan dan 
lingkungan spesifik (bentang alam 
hutan dan pegunungan) di sekitar 
lokasi daya tarik wisata.

Penguatan upaya pelestarian terhadap 
sumber daya kepariwisataan dan 
lingkungan spesifik (budaya dan religi) 
di sekitar lokasi daya tarik wisata

Pengembangan daya tarik khusus 
wisata peternakan sapi dan susu

pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan
------------------------------------------------- A------------------------------------------------------------------------------------- --------- —---------------^—-

perangkat daerah yang 
membidangi 
pariwisata

urusan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan lingkungan hidup
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup, dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan lingkungan hidup 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat
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daerah yang membidangi 
urusan peternakan

20 Pengembangan jenis atraksi air 
untuk KPP 1
Pengembangan jenis atraksi
adventure untuk KPP 3 
Pengembangan jenis atraksi
pendakian gunung dan pendidikan 
pertanian peternakan KPP 2 
Pengembangan jenis atraksi
panorama saujana pada KPP 4

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

■
iili

.. >

21 Peningkatan kualitas dan kapasitas 
sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan 
kepariwisataan di sekitar lokasi daya 
tarik wisata.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

5.'%11:

22 Peningkatan
pembangunan
pemanfaatan
kepariwisataan
keberlanjutan

pengawasan 
dan pengendalian 

sumber daya
untuk mendukung 

sumber daya dan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pengawasan wm

kegiatan kepariwisataan di lokasi daya 
tarik wisata.

23 Peningkatan upaya pelestarian alam, 
pegunungan, hutan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup, dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata

24

25

26

27

28

Inovasi manajemen atraksi dengan 
pengembangan tema dan even khusus 
(soft atraction) yang menjadi kekuatan 
utama penggerak kunjungan.

4

Pengembangan program-program
interpretasi termasuk yang berbasis 
teknologi.
• Jalur pendakian
• Kereta gantung untuk

pemandangan pegunungan di Desa 
Wisata Suroteleng

• Paket teknologi pariwisata untuk 
internal dan eksternal

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

I*:

Pengembangan jejaring manajemen 
kunjungan terpadu dengan daya tarik 
wisata pendukung di sekitar lokasi 
dalam konteks regional, nasional dan 
internasional.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan kehumasan

Peningkatan kualitas dan kapasitas 
sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan 
kepariwisataan di sekitar lokasi daya 
tarik wisata.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

Peningkatan pengawasan
pembangunan, pengendalian
pemanfaatan, dan konservasi sumber

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan perangkat
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daya kepariwisataan untuk daerah yang membidangi L
mendukung keberlanjutan sumber urusan pengawasan
daya dan kegiatan kepariwisataan di 
lokasi daya tarik wisata.

C. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

No. Indikasi Program Penanggung Jawab fahap
I II III

A KSP Taman Nasional Gunung Merapi 
Merbabu

1 Pembangunan fasilitas untuk
camping, hiking, tracking, basecamp.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda olahraga dan 
pariwisata

2 Penentuan titik lokasi {spot light) 
untuk sunrise dan sunset

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda olahraga dan 
pariwisata

3 Penentuan titik lokasi gardu pandang 
untuk melihat panorama a G. Lawu, 
G. Sumbing, G. Sindoro dan 
perbukitan terasiring pertanian, kota 
Solo, Klaten, Karanganyar.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda olahraga dan 
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pertanian

4 Pembangunan fasilitas pengamatan 
aktivitas Gunung Merapi melalui 
teropong dan peralatan seismoter dan 
tiltmeter

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda olahraga dan 
pariwisata

5 Perencanaan Atraksi gedung
pemutaran film Gunung Merapi 
dengan konsep 3D

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan

*

-f Perencanaan pengembangan melalui 
konservasi tradisional, street furniture

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan

7 Penentuan titik-titik guiding dan 
papan penunjuk jalan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
kehumasan

1

8 Maintenance dan pengecekan papan 
penunjuk jalan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

9 Pengelolaan sampah disetiap
basecamp dan peringatan membuang 
sampah

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, urusan

Vi
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pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup

10 Fasilitas umum yang mendukung 
pada lokasi setiap pos

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

■

11 Perencanaan dan Pengembangan
sistem e-ticketing, e-parking

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan

12 Wisata pendidikan untuk ekosistem 
flora dan fauna

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pendidikan dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

-

13 Pengembangan dan pembangunan 
homestay dengan arsitektur
bangunan tradisional dengan fasilitas 
yang berstandar internasional

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan

14 Pengendalian manajemen tata ruang 
untuk konservasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup ll-:

B KSP Selo-Cepogo
1 Manajemen atraksi downhill dan 

kereta gantung Suroteleng
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pekerjaan umum 
dan penataan ruang, 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

s i

2 Pengelolan dan pengendalian
pembangunan pada gardu pandang 
(bukit batur, bukit gancik, bukit 
kinasih, bukit alam sutera)

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup,
urusan perencanaan dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

k
1

*;I
i-

^ -

I, =

3 Manajemen pengelolaan dan
pengendalian bangunan homestay 
dengan desain arsitektur yang
berbasis pada kearifan lokal

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup,
urusan perencanaan dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

4 Manajemen pengelolaan dan
pengendalian jumlah bangunan 
homestay

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup,
urusan perencanaan dan 
perangkat daerah yang
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membidangi urusan
pariwisata

r
5 Pembangunan pusat rest area dengan 

ketersediaan fasilitas umum yang 
memadai dan berstandar di Gardu 
Irung Petruk Cepogo

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan

6 Pembangunan untuk penyediaan
fasilitas olahraga downhill dan
ketersediaan pemandu, pelatih

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda urusan olahraga 
dan perangkat daerah 
yang membidangi urusan 
pariwisata '

7 Perencanaan kegiatan atraksi wisata 
berkuda

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan Kifeiis;

8 Perencanaan sentra cinderamata Selo 
dan Cepogo

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
UMKM P

9 Program pelatihan dan pembinaan 
bulanan untuk desa wisata

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda dan perangkat Mm 
daerah yang membidangi Hp 
urusan pariwisata

.

10 Program pembangunan bersejarah 
Candi Sari dan Candi lawang

perangkat daerah yang
membidangi urusan
kebudayaan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

k-
11 Program wisata edukasi tembaga 

tumang
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pendidikan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

f .
s

f' '

12 Program wisata kerajinan tembaga 
tumang

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
UMKM dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata

!' ■

•

13 Program pembangunan dan
pengembangan wisata edukasi agro

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pendidikan

; -
1, i -

14 Program wisata olahraga bersepeda 
gunung

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda dan urusan
olahraga

1
15 Perencanaan desa paras sebagai desa

wisata
Perangkat daerah yang
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat H



daerah yang membidangi 
urusan perencanaan

16 Maintenance jalan raya Cepogo-Selo perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum

f-

17 Perencanaan paket wisata Cepogo- 
Selo

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan

C KSP Umbul Tlatar- Umbul Pengging- 
Umbul Sewu

1 Program event olahraga woodball 
nasional dan internasional

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
olahraga dan urusan 
pariwisata

2 Pembangunan kolam renang bertaraf 
internasional

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
penataan ruang dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

3 Pembangunan lokasi gathering perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

4 Pembangunan wahana bermain air 
dan ruang terbuka hijau

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
penataan ruang dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

5 Pembangunan wisata Disneyland perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

6 Atraksi pertunjukkan seni di Umbul 
Pengging

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan kebudayaan

7 Manajemen perawatan dan
pengembangan serta pengendalian 
Umbul

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

8 Pembangunan MICE di kecamatan 
Boyolali

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan

9 Desa wisata padi pada Daya Tarik 
wisata Tlatar

perangkat daerah yang 
membidangi urusan jjg;
pertanian dan perangkat 
daerah yang membidangi

10-



urusan pariwisata ;
10 Penataan jalur wisata dengan vegetasi 

dan elemen street furniture
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum

iill

D KSP Wanawisata Wonoharjo Kemusu
1 Perencanaan masterplan wisata

buatan berbasis air "Kerajaan
Nuswantoro”

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan kebudayaan

2 Pengembangan wisata kuliner apung 
dengan makanan khas Boyolali

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
UMKM

3 Perencanaan pembangunan untuk 
wisata berbasis air dan atraksi wisata 
kapal di waduk kedungombo

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perencanaan

■■I*

4 Pengembangan wisata dengan atraksi 
pemancingan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

5 Perencanaan pembangunan dan
pengendalian ekosistem air dan hutan 
yang ada disekitar waduk

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup, dan 
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan

6 Perencanaan kawasan rest area untuk 
transit wisatawan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum, urusan 
perencanaan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata ‘

7 Pusat kuliner dan cinderamata di 
kawasan wisata dengan spot
pemandangan pegunungan

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda dan urusan
pariwisata

8 Pembangunan Camping ground untuk 
menikmati pemandangan perbukitan.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pemuda urusan olahraga 
dan urusan pariwisata

9 Program pengendalian konservasi dan 
kelestarian waduk.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
lingkungan hidup dan 
urusan pariwisata

10 Program paket wisata wonoharjo- 
kedungbolo-Air Terjun Sido Jodho- 
Hutan rakyat

perangkat daerah yang
membidangi urusan
pariwisata

E KSP Waduk Cengklik-Ngemplak
1 Pengembangan dan pengendalian

kawasan Cengklik
perangkat daerah yang
membidangi urusan
pariwisata dan perangkat

‘ r. 
%
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7

8

Atrasksi wisata menggunakan kapal 
pada wahana waduk cengklik

Perencanaan wahana kuliner dengan 
spot pemandangan pegunungan

Perencanaan pembangunan wisata 
religi asrama haji Donohudan untuk 
kegiatan wisata manasik haji

Perencanaan untuk wisata kesehatan 
dengan mendirikan green hospital

Manajemen
gondok

pengelolaan enceng

Pembangunan hotel berbintang

Pengembangan
kuliner

pusat oleh-oleh dan

KSP Ampel- Musuk via Cepogo
Pusat peternakan sapi perah dan sapi 
pedaging

Perencanaan kawasan eco industrial 
park untuk produksi sapi dan industri 
produk sapi beserta turunannya

daerah yang membidangi 
urusan lingkungan hidup
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pari wisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
kebudayaan dan urusan 
pendidikan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
kesehatan dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata
perangkat daerah yang
membidangi urusan
koperasi, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan Lingkungan
hidup dan perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perizinan, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan pariwisata,
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
penataan ruang
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata.
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
koperasi dan urusan 
tenaga kerja._____________

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
peternakan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata

■

. >/

perangkat daerah yang
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perindustrian 
dan urusan perdagangan
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3 Perencanaan pembangunan padang 
rumput untuk peternakan sapi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, urusan
pertanian, perangkat
daerah yang membidangi 
urusan peternakan dan 
urusan perikanan

1

ft
4 Manajemen pembangunan untuk

berbagai jenis umbul
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan lingkungan
hidup.

ftIBlIiPr

m

5 Perencanaan pembangunan untuk 
konservasi arsitektur tradisional,
street furniture, dan pengembangan 
kualitas produk cinderamata.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan, dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata.

■

'

MC-.-p./

6 Perencanaan pembangunan sub unit 
TIC

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perencanaan dan
perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata.

7 Pembangunan sistem e-ticketing, e- 
parking

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pariwisata.

b

D. Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata

No Indikasi Program Penanggung Jawab Tahap
I II III

1 Peningkatan ketersediaan moda
transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

‘

-

»''
t

.

Z2 Peningkatan reliabilitas waktu dan 
jadual pelayanan moda transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

3 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kerjasama dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas transportasi di 
pasar utama dengan tetap
memperhatikan kepentingan bersama.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

• 1 1
4 Peningkatan jalur dan moda

transportasi
perangkat daerah yang
membidangi urusan
perhubungan t.

: -ft

5 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kapasitas angkut moda transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

6 Pengembangan dan/atau peningkatan 
keragaman atau diversifikasi jenis 
moda transportasi.

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

.

7 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kualitas kenyamanan moda
transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

. f
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8 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kualitas keamanan moda transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan

P
9 Pengembangan dan/atau peningkatan 

ketersediaan prasarana simpul
pergerakan moda transportasi

perangkat daerah yang 
membidangi urusan
perhubungan 1 ilS

10 Perintisan pembangunan jalur dan 
moda lingkar Selo-Ampel-Semarang, 
Selo-Cepogo-Musuk-Klaten-DIY

perangkat daerah yang 
membidangi urusan |||H
perhubungan dan BHj
perangkat daerah yang |HH 
membidangi urusan |H|H
perhubungan provinsi ||||P|

11 Pengembangan bandara internasional Angkasa Pura I., |||p|
perangkat daerah yang HE 
membidangi urusan ^H|
perencanaan, penelitian HE 
dan pengembangan WKk
daerah.

>> • t

1

I

1
12 Pengembangan dan/atau peningkatan 

ketersediaan prasarana jejaring
pergerakan moda transportasi

Perangkat daerah yang |K
membidangi urusan jp ■
Perhubungan

! •

; ..

13 Pengembangan dan/atau peningkatan 
keterjangkauan prasarana simpul 
pergerakan moda transportasi

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan

1: ■

14 Pengembangan dan/atau peningkatan 
jaringan transportasi penghubung

Perangkat daerah yang ||^
membidangi urusan Ik
Perhubungan

i

15 Pengembangan dan/atau peningkatan 
keterpaduan jaringan infrastruktur 
transportasi

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan 1

16 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kualitas dan kapasitas jaringan 
transportasi

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan

s

17 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kualitas dan kapasitas fasilitas
persinggahan/rest area di sepanjang 
koridor pergerakan wisata di dalam 
Destinasi Pariwisata Nasional sesuai 
kebutuhan dan perkembangan pasar.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan L. i

t-"' ":

18 Pengembangan dan/atau peningkatan 
sistem jaringan transportasi

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan

19 Pengembangan dan/atau peningkatan 
ketersediaan informasi rute dan jadual 
operasi moda transportasi berbagai 
ienis moda

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan ; -1

h

1

20 Pengembangan dan/atau peningkatan 
kemudahan reservasi moda
transportasi berbagai jenis moda

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan

i

21 Peningkatan kualitas bandara
Internasional Adi Sumarmo

Angkasa Pura I i.:'.

E. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

No Indikasi Program Penanggung Jawab rPahap
I II III

1 Fasilitasi penyediaan lahan untuk 
pengembangan sarana usaha

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan L-
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8

10

pariwisata dengan nilai kompetitif 
untuk kategori Daya Tarik wisata 
potensi dan pengembangan.
Fasilitasi kemudahan perijinan bagi 
swasta dan masyarakat dalam 
pengembangan sarana usaha
pariwisata.

Fasilitasi kemudahan mendapatkan 
kredit usaha bidang pariwisata 
melalui kebijakan penjaminan oleh 
pemerintah bagi swasta dan 
masyarakat dalam pengembangan 
sarana usaha pariwisata

Peningkatan penyiapan fasilitas 
umum fisik dasar (jaringan listrik dan 
penerangan, jaringan telekomunikasi, 
jaringan air bersih, sistem 
pembuangan limbah) yang
dibutuhkan oleh calon investor.

Peningkatan pembukaan lahan baru 
bagi investor untuk membangun 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata.

Fasilitas perintisan penyediaan 
jaringan listrik dan lampu penerangan 
di destinasi pariwisata.

Fasilitasi perintisan pembangunan 
jaringan air bersih di destinasi 
pariwisata
Fasilitasi pembangunan jaringan 
telekomunikasi di destinasi pariwisata.

Fasilitasi penyediaan dan
pengembangan Pusat Informasi 
Pariwisata di destinasi pariwisata

Peningkatan kualitas penyediaan 
tempat penjualan cinderamata 
(souvenir shop) di destinasi.

pemuda, olahraga dan 
pariwisata

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemberdayaan 
masyarakat.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemberdayaan 
masyarakat,
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Koperasi dan tenaga 
kerja.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
penataan ruang.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Komunikasi dan
Informatika.

i . ■ 
m- ■

§fi:

•S'4-

aii

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
penataan ruang, dan 
urusan perizinan.

r

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
pekerjaan umum dan 
penataan ruang, dan 
urusan perhubungan.
Perangkat daerah yang
membidangi urusan
pekerjaan umum
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Komunikasi dan
Informatika dan urusan 
pariwisata.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Komunikasi dan
Informatika, dan urusan 
pariwisata
Perangkat daerah yang 
membidangi Pariwisata 
dan perangkat daerah 
yang membidangi urusan 
UMKM.
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11

12

13

a_15

14

16

17

18

20

21

22

23

Penyediaan klinik kesehatan yang 
beroperasional selama 24 jam di 
destinasi pariwisata
Penyediaan fasilitas keamanan dan
keselamatan (early warning system) di 
destinasi pariwisata

Penyediaan rambu-rambu dan 
penanda arah di destinasi pariwisata.

Penyediaan E-Tourism kios di destinasi 
pariwisata

Penyediaan fasilitas khusus bagi 
penyandang disabilitas, anak-anak, 
dan lanjut usia di destinasi pariwisata
Penyediaan fasilitas olah raga di 
destinasi pariwisata

Penyediaan fasilitas bermain 
anak di destinasi pariwisata

anak-

Penyediaan fasilitas pedestrian di 
destinasi pariwisata

Penyediaan sarana
penitipan/penitipan barang (public 
locker) di destinasi pariwisata
Penyediaan fasilitas parkir di destinasi 
pariwisata

Penyediaan fasilitas sanitasi di 
destinasi pariwisata

Penyediaan fasilitas telekomunikasi 
dan teknologi informasi di destinasi 
pariwisata.

Penyediaan fasilitas sarana kebersihan 
di destinasi pariwisata

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Kesehatan
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Komunikasi dan
informasi, Perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan Penanggulan 
Bencana Daerah.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Perhubungan dan
urusan pariwisata
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Komunikasi dan
Informatika, Perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan Pariwisata.

1

kVii

Perangkat daerah yang 
membidangi Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan , 
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, Olahraga dan 
Pariwisata
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pariwisata dan Perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan pekerjaan umum
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pariwisata
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pariwisata dan Perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan perhubungan
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pariwisata dan Perangkat 
daerah yang membidangi 
urusan Pekerjaan umum 
dan penataan ruang.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
komunikasi dan
informatika
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Lingkungan Hidup_______

-16- 1



24

25

26

27

29

30

31

32

33

] ^engembangan skema regulasi untuk 
mengatur peran dan tanggung jawab 
antara pemerintah dan swasta dalam 
pengembangan prasarana umum, 
asilitas umum, dan fasilitas 
oariwisata di destinasi pariwisata.
Peningkatan koordinasi dan 
sinkronisasi antara pemerintah dan 
swasta dalam pelaksanaan kemitraan 
dalam pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi pariwisata
Pemberian kemandirian peran dan 
tanggung jawab kepada otoritas 
pengelola destinasi pariwisata yang 
sudah mapan dalam pengembangan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata.
Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada masyarakat, kecamatan dalam 
pengelolaan pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
yang sudah berkembang.

Evaluasi seluruh prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus.

Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada kecamatan dalam pengelolaan 
pengembangan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus 
pada destinasi pariwisata yang sudah 
berkembang.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pekeijaan umum dan 
penataan ruang.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Kecamatan
Dan masyarakat desa.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
urusan Pemuda, urusan 
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Pengembangan skema pembatasan
pembangunan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
dalam rangka menjaga keberlanjutan 
daya dukung.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

jXL~

Koordinasi perijinan pembangunan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata pada destinasi 
pariwisata untuk menjaga
keberlanjutan daya dukung suatu 
destinasi.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Pencabutan ijin bagi pelanggar
peraturan ambang batas
pembangunan prasarana 
fasilitas umum, dan 
pariwisata.

umum,
fasilitas

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
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24

25

26

27

29

30

31

32

33

Pengembangan skema regulasi untuk 
mengatur peran dan tanggung jawab 
an tar a pemerintah dan swasta dal am 
pengembangan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi pariwisata.
Peningkatan koordinasi dan 
sinkronisasi antara pemerintah dan 
swasta dalam pelaksanaan kemitraan 
dalam pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi pariwisata
Pemberian kemandirian peran dan 
tanggung jawab kepada otoritas 
pengelola destinasi pariwisata yang 
sudah mapan dalam pengembangan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata.
Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada masyarakat, kecamatan dalam 
pengelolaan pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
yang sudah berkembang.

Evaluasi seluruh prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus.

Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada kecamatan dalam pengelolaan 
pengembangan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus 
pada destinasi pariwisata yang sudah 
berkembang.
Pengembangan skema pembatasan 
pembangunan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
dalam rangka menjaga keberlanjutan 
daya dukung.
Koordinasi perijinan pembangunan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata pada destinasi 
pariwisata untuk menjaga
keberlanjutan daya dukung suatu 
destinasi.
Pencabutan ijin bagi pelanggar
peraturan ambang batas
pembangunan prasarana umum,
fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pekeijaan umum dan 
penataan ruang.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Kecamatan
Dan masyarakat desa.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
urusan Pemuda, urusan 
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
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25

26

27

29

30

31

32

33

Pengembangan skema regulasi untuk 
mengatur peran dan tanggung jawab 
antara pemerintah dan swasta dalam 
pengembangan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi pariwisata.
Peningkatan koordinasi dan 
sinkronisasi antara pemerintah dan 
swasta dalam pelaksanaan kemitraan 
dalam pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata di destinasi pariwisata
Pemberian kemandirian peran dan 
tanggung jawab kepada otoritas 
pengelola destinasi pariwisata yang 
sudah mapan dalam pengembangan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata.
Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada masyarakat, kecamatan dalam 
pengelolaan pengembangan prasarana 
umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
yang sudah berkembang.

Evaluasi seluruh prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus.

Pemberian peran dan tanggung jawab 
kepada kecamatan dalam pengelolaan 
pengembangan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata yang memenuhi kebutuhan 
wisatawan berkebutuhan khusus 
pada destinasi pariwisata yang sudah 
berkembang.
Pengembangan skema pembatasan 
pembangunan prasarana umum, 
fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata pada destinasi pariwisata 
dalam rangka menjaga keberlanjutan 
daya dukung.
Koordinasi perijinan pembangunan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata pada destinasi 
pariwisata untuk menjaga
keberlanjutan daya dukung suatu 
destinasi.
Pencabutan ijin bagi pelanggar
peraturan ambang batas
pembangunan prasarana umum,
fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pekerjaan umum dan 
penataan ruang.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

m
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Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Kecamatan
Dan masyarakat desa.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
urusan Pemuda, urusan 
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

Perangkat daerah yang 
membidangi urusan
Pemuda, urusan
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.
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ambang batas pembangunan 
prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata.

urusan Pemuda, urusan 
Olahraga dan urusan 
Pariwisata.

■

1
• .. •-! <

I
^^UPATI BOYOLALI, (

-------—

SENO SAMODRO

■■3 f rn


