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BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 
NOMOR   6  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan 
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rencana 
Induk Kepariwisataan Kabupaten Humbang Hasundutan 

Tahun 2018-2025. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan 
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); 

 
 

 

SALINAN 

Dengan… 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG 
HASUNDUTAN 

dan 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN HUMBANG 

HASUNDUTANTAHUN 2018-2025. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2025, 

yang selanjutnya disingkat Ripparkab Tahun 2018-2025 
adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di 

tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan 
program yang perlu dilakukan oleh para pemangku 
kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, 
mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, 

industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan 
kelembagaan kepariwisataan. 

6. 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. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

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

8. 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. 

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

 

 

10. Destinasi… 
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10. 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. 

11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 

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

12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan 

produk pariwisata dan mengelola relasi dengan 
wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan 
seluruh pemangku kepentingan. 

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. 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. 

15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang 

secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 
kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan 
dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. 

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan 
prasarana transportasi yang mendukung pergerakan 

wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi 
pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah 
destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi 

kunjungan wisata. 
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu 
lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana 
mestinya. 

18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik 
suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat 
umum dalam melakukan aktivitas kehidupan 

keseharian. 
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

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

20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang 

memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi 
untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai 

pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

 

21. Kawasan… 
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21. Kawasan Pengembangan Pariwisata 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 kawasan tersebut. 

22. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar 
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 
kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 
 

BAB II 

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN 
JANGKA WAKTU PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Kedudukan Ripparkab Tahun 2018-2025: 
a. merupakan penjabaran dari visi dan misi 

pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan 

yang berlaku; 
b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di 

dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang 

kepariwisataan; serta 
c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 3 

 
Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2018-2025 meliputi wilayah 

administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan 
keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya. 
 

Pasal 4 
 

(1) RipparkabTahun 2018-2025 mencakup 4 (empat) aspek 

pembangunan kepariwisataan, yaitu: 
a. destinasi pariwisata; 

b. industri pariwisata; 
c. pemasaran pariwisata; dan 
d. kelembagaan kepariwisataan.  

(2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. visi; 

b. misi; 
c. tujuan; 
d. sasaran; 

e. kebijakan… 
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e. kebijakan; dan 
f. strategi. 

(3) Ripparkab ditujukan untuk menjawab isu strategis 
pembangunan kepariwisataan Daerah, mencakup: 

a. peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, 
dan pemerintah daerah terhadap pariwisata; 

b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang 

kompeten, profesional, inovatif, dan mampu 
mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan 
Daerah sebagai bagian dari destinasi pariwisata 

prioritas nasional; 
c. pengembangan potensi pariwisata budaya yang terkait 

dengan alam khas Daerah untuk meningkatkan daya 
saing di tingkat internasional; 

d. penguatan nilai sejarah perjuangan Raja Si 

Singamangaraja sebagai identitas pariwisata Daerah; 
e. perlindungan terhadap sumber daya alam, khususnya 

geologi (Kaldera Toba) dan keanekaragaman hayati 
(kemenyan, kopi, andaliman), dan budaya (termasuk 
sejarah) yang bernilai tinggi; 

f. pengembangan potensi pariwisata kecamatan sebagai 
penggerak perekonomian lokal dan pendorong 
pemerataan pembangunan wilayah di Daerah dengan 

mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku 
utama pembangunan kepariwisataan; 

g. pengembangan kemitraan dalam pengelolaan 
pariwisata berbasis konservasi (ekowisata) untuk 
memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan 

Humbang Hasundutan; 
h. penataan dan pengelolaan daya tarik wisata 

berstandar nasional dan internasional; 

i. peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata 
dan sumber daya wisata, ketersediaan fasilitas 

pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum yang 
memenuhi kebutuhan wisatawan, berstandar nasional 
dan internasional, serta ramah lingkungan; 

j. pemasaran pariwisata yang efektif dan tepat sasaran 
untuk mendorong kunjungan wisatawan berkualitas 

(lama tinggal panjang, pengeluaran besar, potensial 
sebagai pengunjung ulang, kesadaran tinggi terhadap 
lingkungan alam dan budaya); 

k. pengembangan regulasi investasi yang mampu 
mendorong percepatan pertumbuhan investasi 
pariwisata di Daerah; dan 

l. pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang 
mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan 

dan meningkatkan daya saing pariwisata Daerah. 
 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Perencanaan 
 

Pasal 5 
 
Jangka waktu Ripparkab berlaku 8 (delapan) tahun untuk 

kurun waktu tahun 2018 - 2025. 
 
 

BAB III… 
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BAB III 
PRINSIP, VISI, MISI 

Bagian Kesatu 
Prinsip Pembangunan 

Pasal 6 

RipparkabTahun 2018-2025 mengacu pada prinsip 
pembangunan kepariwisataan, yaitu: 

a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan; 
b. pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan 

untuk mendorong pemerataan pembangunan; 

c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat; 
d. pembangunan kepariwisataan terpadu antar sektor, 

antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan; dan 
e. pembangunan kepariwisataan berwawasan global, 

beridentitas lokal. 

 
Bagian Kedua 

Visi 

Pasal 7 

Visi Pembangunan kepariwisataan Daerah adalah Kabupaten 

Humbang Hasundutan sebagai destinasi pariwisata sejarah, 
budaya, dan alam yang berkelanjutan dan berdaya saing 
untuk kesejahteraan masyarakat. 

   
Bagian Ketiga 

Misi 

Pasal 8 

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah: 

a. mewujudkan destinasi pariwisata berdaya saing yang 
memadukan keunggulan sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan keunggulan geologi sebagai 

identitas pariwisata Daerah, didukung infrastruktur dan 
fasilitas berstandar nasional dan internasional; 

b. mewujudkan industri pariwisata berstandar nasional dan 
internasional serta berbasis masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan wisatawan;  

c. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan 
bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai 

destinasi dengan nilai sejarah, budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geologi yang tinggi; 

d. mewujudkan kelembagaankepariwisataan yang mampu 

mempercepat terwujudnya kepariwisataan yang 
berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

 

  

BAB IV… 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 9 

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah: 
a. mewujudkan produk pariwisata yang memadukan 

keunggulan sejarah, budaya, keanekaragaman hayati, 
serta keunggulan geologi untuk meningkatkan daya saing 
pariwisata Daerah di nasional maupun internasional; 

b. mewujudkan pembangunan aksesibilitas secara terpadu 
berstandar lokal, regional, nasional, dan internasional; 

c. mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas 
umum, dan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan 
internasional, berwawasan lingkungan, serta bercirikan 

budaya lokal; 
d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat 

melalui pengembangan jejaring dengan industri mikro, 
kecil, dan menengah di Daerah, serta dengan industri 
pariwisata nasional dan internasional; 

e. mewujudkan industri pariwisata berkredibilitas tinggi 
dan profesional melalui penerapan standar nasional dan 
internasional serta prinsip-prinsip ramah lingkungan, 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, serta mampu 
memenuhi kebutuhan wisatawan;  

f. mewujudkan pemasaran pariwisata terpadu dengan 
destinasi pariwisata di Kawasan Danau Toba, Provinsi 
Sumatera Utara, dan nasional untuk dapat menjaring 

pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih 
luas dan berkualitas; 

g. mewujudkan pemasaran pariwisata bertanggung jawab 

dalam membangun citra destinasi pariwisata berdaya 
saing yang menjunjung tinggi nilai budaya dan 

berkelanjutan; 
h. mewujudkan keterpaduan organisasi pariwisata di 

lingkungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat, serta 

organisasi pendukungnya untuk mendukung percepatan 
pembangunan kepariwisataan yang berbudaya, berdaya 

saing, dan berkelanjutan; dan 
i. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata yang mampu mendorong 

peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama 
pariwisata, membangun sumber daya manusia 
berkompeten pada usaha pariwisata, serta meningkatkan 

kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan 
fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Sasaran 

Pasal 10 
(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d 
adalah: 

a. peningkatan… 
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a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah; 

b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara 
dan mancanegara; 

c. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan 
mancanegara; 

d. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 
e. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang 

kepariwisataan. 

(2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BABV 

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 
 

Bagian Kesatu 
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Pasal 11 

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi: 
a. pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah yang 

diarahkan untuk memadukan keunggulan sejarah, 

budaya, keanekaragaman hayati, dan keunggulan 
geologi, serta menjawab isu strategis pembangunan 

kepariwisataan Daerah; 
b. pengembangan pusat pelayanan primer dan pusat 

pelayanan sekunder pariwisata Daerah; 

c. pembangunan jalur wisata tematik lokal, regional, dan 
nasional yang memadukan keunggulan sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan keunggulan geologi serta 

daya tarik wisata lain di sekitarnya, didukung fasilitas 
pariwisata dan fasilitas umum sesuai dengan tema jalur 

wisata; 
d. pengembangan desa-desa wisata tematik sesuai potensi 

desanya, didukung fasilitas pariwisata dan fasilitas 

umum sesuai dengan tema produk yang dikembangkan; 
e. pengembangan pariwisata pendidikan dan kreatif pada 

daya tarik sejarah, budaya, keanekaragaman hayati, 
termasuk agrowisata, serta pariwisata pendidikan dan 
petualangan pada daya tarik wisata berbasis keragaman 

geologi Daerah; 
f. penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan 

Pemerintah, Provinsi dan Daerah dalam upaya 

konservasi sumber daya alam dan budaya untuk 
mendukung pembangunan destinasi pariwisata yang 

berkelanjutan dan berdaya saing; 
g. mengembangkan masyarakat sadar wisata yang 

menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya lokal 

dan wisatawan sebagai pelaku utama dalam 
pembangunan kepariwisataan; 

h. pembangunan aksesibilitas darat dan danau yang 
menghubungkan Daerah dengan destinasi pariwisata di 
Kawasan Danau Toba, Kota Medan, dan Provinsi Aceh; 

i. pembangunan aksesibilitas darat terpadu dari berbagai 
bandara yang ada di sekitar Daerah; 

j. pembangunan… 
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j. pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan 
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan 

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), 
serta daya tarik wisata yang ada di dalamnya; 

k. pembangunan prasarana umum berstandar nasional 
dan internasional, berwawasan lingkungan, dan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan, 

khususnya di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan 
sekunder, serta KSPK dan KPPK Humbang Hasundutan; 

l. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata 

berstandar nasional dan internasional, berwawasan 
lingkungan, bercirikan budaya lokal berbasis 

masyarakat, serta mendukung tema pariwisata yang 
dikembangkan; 

m. pengembangan regulasi investasi terpadu antara 

pariwisata, perdagangan, dan industri, serta regulasi 
yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan 

usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional; 
n. mendoronh pengembangan investasi pariwisata 

berstandar nasional dan internasional dan ramah 

lingkungan yang menerapkan norma agama dan nilai-
nilai budaya yang berlaku di Daerah; dan 

o. pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor 

lain untuk mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas 
pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum yang 

menunjang pembangunan kepariwisataan beridentitas 
lokal serta  berstandar nasional dan internasional. 
 

Bagian Kedua 
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Pasal 12 

(1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, 

meliputi: 
a. membangun Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

(KSPK) Lanskap Budaya Kaldera Toba yang mencakup 

Kecamatan Baktiraja dan Pollung, serta KSPK Sejarah 
Perjuangan dan Geowisata yang mencakup 

Kecamatan Parlilitan dan Tarabintang, dengan fungsi 
strategis memberikan perlindungan terhadap 
kekayaan alam dan budaya khas Daerah, sekaligus 

memperkuat posisi strategis Daerah dalam 
kepariwisataan nasional; dan 

b. membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten (KPPK) Pariwisata Kreatif Doloksanggul-
Lintong Nihuta-Paranginan dan KPPK Agrowisata 

Pakkat-Onan Ganjang- Sijamapolang yang berfungsi 
mengembangkan potensi budaya, industri kreatif, dan 
agrowisata untuk mendorong pertumbuhan dan 

menyebarkan perkembangan pariwisata Daerah. 
(2) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan primer 

dan pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, 
meliputi: 

 

a. mengembangkan… 
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a. mengembangkan Kecamatan Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer pariwisata yang berfungsi 

sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan 
pusat penyebaran wisatawan dan kegiatan pariwisata 

ke seluruh wilayah Daerah; dan 
b. mengembangkan Kecamatan Pakkat dan Baktiraja 

sebagai pusat pelayanan sekunder yang berfungsi 

sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di wilayah 
barat dan timur Daerah. 

(3) Strategi untuk pembangunan jalur wisata tematik lokal, 

regional, dan nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf c, meliputi: 

a. membangun enam jalur wisata lokal, yaitu jalur 
wisata lanskap budaya Kaldera Toba, jalur wisata 
arsitektur tradisional, jalur wisata sejarah Si 

Singamangaraja, jalur wisata sejarah perjuangan Raja 
Si Singamangaraja XII, jalur agrowisata, dan jalur 

wisata kreatif sebagai prioritas pembangunan untuk 
mempercepat penyebaran perkembangan pariwisata 
ke seluruh wilayah Daerah; 

b. membangun dua jalur wisata regional, yaitu jalur 
geowisata Kaldera Toba dan jalur wisata arsitektur 
tradisional, jalur wisata budaya lokal sebagai prioritas 

pembangunan untuk memadukan pembangunan 
kepariwisataan Daerah dengan destinasi pariwisata di 

Kawasan Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara; 
c. membangun dua jalur wisata nasional, yaitu jalur 

geowisata Indonesia dan jalur wisata sejarah 

perjuangan pahlawan nasional akhir abad XIX sebagai 
prioritas pembangunan untuk memadukan 
pembangunan kepariwisataan Daerah dengan 

destinasi pariwisata unggulan serta memperkuat 
identitas sebagai destinasi pariwisata dengan nilai 

geologi dan sejarah yang signifikan di tingkat 
nasional; 

d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang 

sesuai dengan segmen pasar wisatawan di setiap jalur 
untuk memperkuat pembangunan tema jalur wisata; 

dan 
e. mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah, 

Pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan 

media dalam pengembangan jalur wisata. 

(4) Strategi untuk pengembangan desa-desa wisata tematik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, 

meliputi: 
a. membangun kesadaran masyarakat dan Pemerintah 

Desa terhadap pariwisata dan potensi pariwisata yang 
dimiliki desanya; 

b. mengembangkan desa wisata budaya di Kecamatan 

Baktiraja; 
c. mengembangkan desa wisata sejarah di Kecamatan 

Parlilitan dan Pollung; 
d. mengembangkan desa wisata agro di Kecamatan 

Pakkat, Onan Ganjang, Sijamapolang, Paranginan, 

dan Pollung; 

e. mengembangkan… 
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e. mengembangkan desa geowisata di Kecamatan 
Baktiraja, Paranginan, Tarabintang, Pakkat, dan 

Sijamapolang; 
f. mengembangkan desa ekowisata di Kecamatan 

Pollung, Parlilitan, Tarabintang, Onan Ganjang, dan 
Paranginan; 

g. mengembangkan desa wisata petualangan di 

Kecamatan Parlilitan, Tarabintang, Pakkat, dan 
Baktiraja; 

h. mengembangkan desa wisata kreatif di Kecamatan 

Doloksanggul dan Lintong Nihuta; dan 
i. mengembangkan perencanaan interpretasi yang 

sesuai dengan tema produk pariwisata yang 
dikembangkan dan segmen pasar wisatawan di 
seluruh desa wisata tematik. 

(5) Strategi untuk pengembangan pariwisata pendidikan dan 
kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, 

meliputi: 
a. mengembangkan penelitian untuk mendukung 

penguatan daya tarik wisata sejarah, budaya, 

geowisata, keanekaragaman hayati, termasuk 
agrowisata; 

b. mengembangkan produk dan pengelolaan pariwisata 

pendidikan dan kreatif pada daya tarik wisata 
budaya, sejarah, dan agrowisata; 

c. mengembangkan produk dan pengelolaan pariwisata 
pendidikan dan minat khusus flora/fauna pada daya 
tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati, 

dilengkapi dengan perencanaan pengelolaan 
pengunjung yang sesuai daya dukung; 

d. mengembangkan produk dan pengelolaan pariwisata 

pendidikan dan petualangan pada daya tarik wisata 
berbasis keragaman geologi, dilengkapi dengan 

fasilitas dan pelayanan kesehatan, keselamatan, dan 
keamanan yang memenuhi standar; 

e. mengembangkan even berskala nasional dan 

internasional dengan tema sejarah, budaya, dan 
geowisata secara regular; 

f. mengembangkan museum umum, museum khusus, 
dan museum hidup berbasis keunggulan dan 
kekhasan sejarah, budaya, dan geologi Daerah; dan 

g. mengembangkan pemanduan wisata yang interpretif 
dan kreatif dalam memberikan pengetahuan dan 
pengalaman berharga kepada wisatawan. 

(6) Strategi untuk penguatan koordinasi lintas sektor antara 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf f, meliputi: 
a. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi 

lintas sektor dalam upaya konservasi alam dan 
budaya yang mendukung pembangunan 

kepariwisataan; 
 
 

 
 

b. mengembangkan… 
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b. mengembangkan program bersama antara 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah dalam upaya perlindungan, pengembangan, 
pemanfaatan, dan pembinaan sumber daya budaya 

dan alam dalam rangka mendukung pembangunan 
kepariwisataan berkelanjutan dan berdaya saing; dan 

c. mengembangkan regulasi bagi perlindungan dan 

pelestarian sumber daya alam dan budaya, termasuk 
yang berada di lahan milik adat dan perorangan, 
dalam upaya membangun destinasi pariwisata yang 

berkelanjutan dan berdaya saing. 
(7) Strategi untuk mengembangkan masyarakat sadar 

wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, 
meliputi: 
a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya 
saling menghormati dan menghargai norma agama 

dan nilai budaya yang dianut; 
b. meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui 

sosialisasi dan pembinaan sadar wisata yang 

berkesinambungan serta pengembangan Kelompok 
Sadar Wisata;  

c. membangun masyarakat sadar lingkungan sebagai 

penggerak pariwisata Daerah melalui pendidikan dan 
pembinaan berkesimbangunan; dan  

d. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi 
lintas sektor dalam mengembangkan masyarakat 
sadar wisata dan sadar lingkungan yang menjunjung 

norma agama dan nilai-nilai budaya. 
(8) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas darat dan 

danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, 

meliputi: 
a. meningkatkan koordinasi aksesibilitas darat dan 

danau berstandar nasional dari jalan tol Tebing Tinggi 
– Pematang Siantar – Parapat ke pusat pelayanan 
primer dan sekunder pariwisata Daerah, mencakup 

angkutan umum, angkutan wisata, papan informasi 
pariwisata, dan petunjuk arah menuju pusat-pusat 

kegiatan wisata di Daerah; 
b. mengembangkan koordinasi aksesibilitas darat dan 

danau berstandar nasional dari Stasiun Kereta Api 

Siantar dan  dari stasiun baru yang akan dibangun 
pada jalur kereta api Siantar – Danau Toba, ke pusat 
pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah; 

c. mengembangkan koordinasi aksesibilitas darat 
berstandar nasional dari arah barat yang 

menghubungkan Daerah dengan Kabupaten Aceh 
Singkil Provinsi Aceh, Pakpak Bharat, dan Tapanuli 
Tengah; 

d. mengembangkan angkutan wisata, papan petunjuk 
arah, papan informasi dan interpretasi, serta kios 

informasi tematik di sepanjang jalur wisata regional 
yang menghubungkan Daerah dengan 
kabupatan/kota lain di Kawasan Danau Toba,  

Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Singkil 
Provinsi Aceh;  

e. meningkatkan… 
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e. meningkatkan kapasitas Dermaga di kawasan 
Kecamatan Baktiraja dan angkutan transportasi 

danau menuju pintu gerbang pariwisata Danau Toba 
di kabupaten lain (Tigaras, Merek, Parapat, 

Pangururan, dan Balige) maupun ke destinasi 
pariwisata unggulan lainnya di sekitar Danau Toba; 
dan 

f. meningkatkan kapasitas dan kualitas ruas jalan dari 
dan menuju Dermaga di kawasan Kecamatan 
Baktiraja untuk mendukung pergerakan arus 

distribusi orang dan barang yang menggunakan moda 
angkutan danau, termasuk wisatawan yang berasal 

dari destinasi pariwisata di Kawasan Danau Toba. 
(9) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas darat terpadu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, meliputi: 

a. mengembangkan terminal intermoda di Bandar Udara 
Silangit, serta sistem angkutan umum massal dari 

Bandar Udara Silangit ke pusat pelayanan primer dan 
sekunder, serta dari pusat pelayanan ke daya tarik 
wisata daerah; 

b. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem angkutan 
umum massal dari Bandar Udara Silangit ke pusat 
pelayanan primer dan sekunder melalui perencanaan 

sistem operasi angkut, meliputi frekuensi, waktu 
perjalanan, jarak waktu antar, kapasitas bus, serta 

informasi dan pelayanan wisata dalam rangka 
memberikan  pelayanan dan pengalaman berkualitas 
kepada wisatawan; dan 

c. mengembangkan dan membangun koordinasi sistem 
angkutan umum terpadu berbasis kereta api dari 
Bandar Udara Internasional Kualanamu ke pusat 

pelayanan primer pariwisata Daerah. 
(10) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas darat, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, meliputi: 
a. meningkatkan kapasitas jalan Daerah melalui 

pelebaran badan jalan untuk jaringan jalan yang 

menghubungkan pusat pelayanan primer dan 
sekunder, antara pusat KSPK dan KPPK, serta antara 

pusat KSPK dan KPPK dengan daya tarik wisata 
Daerah; 

b. meningkatkan kualitas jalan Daerah melalui 

pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jaringan 
jalan menuju daya tarik wisata untuk kondisi 
jaringan jalan yang rusak, rusak berat, dan 

perkerasan non aspal; dan  
c. mengembangkan angkutan umum dan angkutan 

wisata berbasis masyarakat dan tematik yang 
menghubungkan daya tarik wisata. 

(11) Strategi untuk pembangunan prasarana umum 

berstandar nasional dan internasional, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, meliputi: 

a. meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih 
pada pusat pelayanan primer Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja, serta 

pusat-pusat kegiatan wisata di KSPK dan KPPK 
Daerah, termasuk desa-desa wisata tematik; 

b. mengembangkan… 
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b. mengembangkan jaringan air kotor dan limbah cair 
berstandar nasional dan ramah lingkungan di pusat 

pelayanan primer Doloksanggul, pusat pelayanan 
sekunder Pakkat dan Baktiraja, serta pusat-pusat 

kegiatan wisata di KSPK dan KPPK Daerah; 
c. meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik 

yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan 

usaha pariwisata melalui pengembangan jaringan 
distribusi lisrik dan energi alternatif dengan 
memanfaatkan air terjun dan air sungai; 

d. mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan 
limbah padat yang berstandar nasional dan ramah 

lingkungan di pusat pelayanan primer Doloksanggul, 
pusat pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat-pusat kegiatan wisata di KSPK dan KPPK 

Daerah; dan  
e. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis 

internet di pusat pelayanan primer Doloksanggul, 
pusat pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja, 
pusat-pusat kegiatan wisata di KSPK dan KPPK 

Daerah, termasuk di desa-desa wisata tematik. 
(12) Strategi untuk pembangunan fasilitas umum dan 

fasilitas pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf l, meliputi: 
a. mengembangkan pusat informasi pariwisata Daerah 

di pusat pelayanan primer Doloksanggul dan pusat 
pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja, serta pusat 
informasi pariwisata desa di desa-desa wisata tematik; 

b. mengembangkan hotel dan fasilitas akomodasi 
komersial lainnya yang berstandar nasional dan 
internasional, ramah lingkungan, dan ramah muslim 

di pusat pelayanan primer Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja, serta 

homestay tematik berstandar nasional di desa-desa 
wisata tematik sebagai prioritas pembangunan; 

c. mengembangkan fasilitas makan dan minum 

berstandar nasional dan internasional di pusat 
pelayanan primer Doloksanggul, pusat pelayanan 

sekunder Pakkat dan Baktiraja, serta pusat KSPK dan 
KPPK Daerah; 

d. mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi 

berstandar nasional dan internasional, ramah 
lingkungan di lokasi daya tarik wisata serta fasilitas 

pariwisata dan fasilitas umum; 
e. mengembangkan fasilitas dan pelayanan kesehatan 

berstandar nasional dan internasional di daya tarik 

wisata dan pusat pelayanan primer Doloksanggul, 
pusat pelayanan sekunder Pakkat dan Baktiraja; 

f. mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan 

dan keselamatan berstandar nasional dan 
internasional di daya tarik wisata; 

g. mengembangkan fasilitas dan prosedur penanganan 
bencana longsor dan kebakaran di daya tarik wisata, 
desa wisata tematik, fasilitas pariwisata, dan fasilitas 

umum; dan 
 

 

h. mengembangkan… 
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h. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik 
wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa-

desa wisata tematik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(13) Strategi untuk pengembangan investasi terpadu, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, 
meliputi: 

a. mengembangkan forum komunikasi bisnis regular 
dengan investor dalam dan luar negeri, bersama 
dengan sektor perdagangan dan industri; 

b. mengembangkan regulasi investasi pariwisata dalam 
rangka mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas 

dan usaha pariwisata berstandar nasional dan 
internasional; dan 

c. membangun pelayanan terpadu berbasis teknologi 

informasi untuk investasi pariwisata. 
(14) Strategi untuk pengembangan insentif bagi investasi 

pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 
n, meliputi: 
a. membangun kesadaran investor terhadap norma 

agama dan budaya masyarakat dan pasar wisatawan 
utama Daerah; dan 

b. mengembangkan penegakan hukum yang kuat dalam 

penerapan norma agama dan nilai budaya yang 
berlaku di Daerah. 

(15) Strategi untuk pengembangan promosi investasi terpadu, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o, meliputi: 
a. membangun koordinasi lintas sektor dalam 

mengembangkan informasi dan program promosi 
investasi pariwisata terpadu dengan sektor 
infrastruktur, pekerjaan umum, industri, dan 

perdagangan; dan 
b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan promosi investasi pariwisata 
terpadu dengan sektor infrastruktur, pekerjaan 
umum, industri, dan perdagangan.  

 
BAB VI 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 
 

Bagian Kesatu 

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata 
 

Pasal 13 

 
Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi: 

a. pengembangan usaha pariwisata dalam mendukung 
terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan 
berkelanjutan di Daerah; 

b. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang 
dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di 

Daerah; 
c. pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata 

dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam 

penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi 
produk dan pelayanan usaha;  

d. pengembangan… 
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d. pengembangan jejaring dengan industri pariwisata 
nasional dan internasional dalam penerapan standar 

nasional dan internasional dan perluasan pasar 
wisatawan; 

e. pengembangan produk dan pelayanan industri pariwisata 
berstandar nasional dan internasional yang menerapkan 
prinsip-prinsip ramah lingkungan, menjunjung tinggi 

nilai-nilai budaya, serta mampu memenuhi kebutuhan 
wisatawan, termasuk kebutuhan terhadap produk dan 
pelayanan halal; dan  

f. pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata 
yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, 

sosial, dan budaya. 
 

Bagian Kedua 

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata 

Pasal 14 

(1) Strategi untuk pengembangan usaha pariwisata, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: 
a. mengembangkan kerja sama antara Pemerintah 

Daerah dengan dunia usaha untuk membentuk usaha 
pariwisata; dan 

b. Menerapkan dan meningkatkan pelayanan 

pendaftaran usaha pariwisata.  
(2) Strategi untuk pengembangan industri mikro, kecil, dan 

menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 
b meliputi: 
a. mengembangkan koordinasi lintas sektor yang intensif 

dan berkesinambungan dalam rangka membangun 
industri mikro, kecil, dan menengah yang mampu 
memenuhi kebutuhan industri pariwisata skala 

nasional dan internasional; dan 
b. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, 

kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai 
tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan. 

(3) Strategi untuk pengembangan kemitraan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: 
a. mendorong terwujudnya komunikasi yang harmonis 

antara usaha pariwisata dengan industrik mikro, kecil, 
dan menengah yang mendukung pariwisata; dan 

b. mendorong terwujudnya kemitraan berjangka panjang, 

saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara 
usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan 
menengah melalui program fasilitasi dan pembinaan. 

(4) Strategi untuk pengembangan jejaring, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: 

a. mendorong terwujudnya kemitraan antara industri 
pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional 
dan internasional dalam rangka perluasan pasar 

wisatawan; dan 
b. Membangun kemitraan dengan lembaga sertifikasi 

usaha pariwisata nasional dan internasional untuk 
mendorong percepatan upaya sertifikasi usaha 
pariwisata. 

(5) Strategi… 
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(5) Strategi untuk pengembangan produk dan pelayanan 
industri pariwisata,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf e, meliputi: 
a. membangun kesadaran kolektif pelaku usaha 

pariwisata terhadap standar nasional dan 
internasional, prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta 
nilai-nilai budaya masyarakat Daerah; dan 

b. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan 
standar produk serta pelayanan halal pada usaha 
pariwisata di Daerah. 

(6) Strategi untuk pembangunan sistem pengelolaan industri 
pariwisata,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 

f, meliputi: 
a. membangun kesadaran kolektif pelaku usaha 

pariwisata terhadap pengembangan tanggung jawab 

terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;  
b. membangun regulasi untuk mendorong tanggung 

jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, 
sosial, dan budaya; dan  

 

BAB VII 
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA 

 

Bagian Kesatu 
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata 

Pasal 15 

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi: 
a. pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif 

untuk membangun destinasi pariwisata dengan 
identitas sejarah, budaya, keanekaragaman hayati, dan 
keunggulan geologi bertaraf nasional maupun 

internasional; 
b. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata 

antarusaha pariwisata, antara Daerah dengan 
kabupaten lain di Kawasan Danau Toba, antarusaha 
pariwisata, dan dengan pemasaran pariwisata regional 

dan nasional; 
c. pengembangan pasar wisatawan nusantara keluarga 

dan pelajar/mahasiswa, serta segmen lain yang 
berkualitas dan mudah dijangkau sebagai target pasar 
utama wisatawan melalui pengembangan promosi yang 

kreatif; 
d. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen 

keluarga dan minat khusus sejarah, budaya, 

keanekaragaman hayati, dan geowisata sebagai target 
pasar utama wisatawan;  

e. pengembangan sistem pemasaran yang memberikan 
pengetahuan dan pemahaman kepada wisatawan 
tentang budaya masyarakat lokaal dan pelestarian 

lingkungan; dan 
f. pengembangan sistem evaluasi pemasaran pariwisata 

yang efektif dalam mengukur kinerja pemasaran 
pariwisata Daerah. 

 

 
 

Bagian Kedua… 
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Bagian Kedua 
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata 

Pasal 16 

(1) Strategi untuk pengembangan komunikasi pemasaran 

yang efektif,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
a, meliputi: 
a. mengembangkan teknik dan media komunikasi 

pemasaran yang efektif dalam membangun citra 
destinasi pariwisata sejarah, budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geowisata; 

b. mengembangkan program bersama pemasaran 
pariwisata dengan kabupaten/kota lain dalam 

membangun tema jalur wisata regional dan nasional; 
dan  

c. mengembangkan pengelolaan krisis yang cepat 

tanggap dan efektif dalam membangun citra yang 
positif terhadap kepariwisataan Daerah. 

(2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran 
pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
b, meliputi: 

a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi 
Pariwisata Daerah; 

b. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu KSPN 

Toba dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata 
budaya dan geowisata berdaya saing melalui penelitian 

pasar dan program promosi bersama; 
c. mengembangkan media promosi pariwiata terpadu 

dengan pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan pusat; 

dan  
d. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan 

wisata di daerah dan atau negara sumber pasar 

wisatawan. 
(3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan 

nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
c, meliputi: 
a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar 

wisatawan nusantara di Daerah yang 
berkesinambungan; 

b. mengembangkan pasar wisatawan nusantara segmen 
keluarga dan pelajar/mahasiswa dari kabupaten lain 
di Kawasan Danau Toba, kabupaten/kota lain di 

Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan sekitarnya, 
serta dari destinasi pariwisata unggulan Indonesia 
lainnya; 

c. mengembangkan pasar wisatawan nusantara minat 
khusus sejarah dan budaya, keanekaragaman hayati, 

dan geologi; dan 
d. mengembangkan promosi pariwisata nusantara 

berbasis tema pariwisata sejarah, budaya, 

keanekaragaman hayati, dan geowisata dengan 
memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan 

segmen pasar wisatawan yang akan dituju.  
(4) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan 

mancanegara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf d, meliputi: 

a. mengembangkan… 
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a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar 
wisatawan mancanegara di Daerah yang 

berkesinambungan; 
b. mengembangkan pasar wisatawan asal mancanegara 

sebagai target utama wisman keluarga dan minat 
khusus sejarah dan budaya; 

c. mengembangkan pasar wisman asal Jerman, Perancis, 

Australia, dan Hongkong sebagai target pasar utama 
wisman minat khusus keanekaragaman hayati dan 
geologi; dan  

d. mengembangkan promosi pariwisata mancanegara 
berbasis tema pariwisata sejarah, budaya, 

keanekaragaman hayati, dan geowisata dengan 
memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan 
segmen pasar wisatawan yang akan dituju. 

(5) Strategi untuk pengembangan sistem pemasaran, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi: 

a. mengembangkan informasi dan komunikasi yang 
interpretif pada media promosi pariwisata Daerah 
untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang budaya masyarakat local dan pelestarian 
lingkungan; dan 

b. mengembangkan media promosi pariwisata yang 

ramah lingkungan dan bercirikan budaya khas lokal. 
(6) Strategi untuk pengembangan sistem evaluasi pemasaran 

pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 
f, meliputi: 
a. mengembangkan basis data kinerja pemasaran 

pariwisata bertanggung jawab berbasis teknologi 
informasi; dan 

b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan 

evaluasi pemasaran pariwisata dalam membangun 
citra destinasi pariwisata sejarah, budaya, 

keanekaragaman hayati, dan keragaman geologi 
berdaya saing. 

 

BAB VIII 
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 

 
Bagian Kesatu 

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

Pasal 17 
 
Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, 

meliputi: 
a. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha 

dan profesi pariwisata sebagai mitra utama Pemerintah 
Daerah dalam membangun pembangunan 
kepariwisataan yang berbudaya, berdaya saing, dan 

berkelanjutan; 
b. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah yang 

mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan; 
 
 

 
 

c. pengembangan… 
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c. pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-
desa yang mampu menggerakkan potensi masyarakat 

dan sumber daya alam dan budaya di desanya dalam 
mendukung pembangunan kepariwisataan yang 

berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan; 
d. pengembangan tata kelola pariwisata yang mampu 

memadukan langkah berbagai organisasi 

kepariwisataan, mengembangkan potensi yang dimiliki 
masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat luas 
dan lingkungannya, serta mengendalikan dampak 

pariwisata; 
e. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan 

hukum bagi program pengembangan SDM yang 
berkesinambungan, dalam rangka perwujudan 
kepariwisataan Daerah yang berbudaya, berdaya saing, 

dan berkelanjutan; dan 
f. pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang 

mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di 
Daerah. 
 

Bagian Kedua 
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

 

Pasal 18 
 

(1) Strategi untuk pengembangan organisasi pariwisata, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi: 
a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan 

profesi pariwisata di Daerah;  
b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan 

koordinasi yang berkesinambungan antara organisasi 

usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah 
Daerah; dan 

c. mengembangkan program strategis bersama 
organisasi usaha dan profesi pariwisata dan 
Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan 

pembangunan kepariwisataan. 
(2) Strategi untuk pengembangan organisasi Pemerintah 

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, 
meliputi: 
a. memperkuat fungsi dan peran Organisasi Perangkat 

Daerah bidang kepariwisataan melalui upaya 
reformasi birokrasi;  

b. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi 

lintas sektor dalam mewujudkan percepatan dan 
keterpaduan pembangunan kepariwisataan di Daerah; 

dan  
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelola 

profesional untuk daya tarik wisata yang merupakan 

aset Pemerintah Daerah. 
(3) Strategi untuk pengembangan lembaga pengelolaan 

pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf 
c, meliputi: 

 

 
 
 

a. membentuk… 
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a. membentuk dan mengembangkan lembaga 
pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan 

lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa 
(BUMDES, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, 

Dewan Kesenian, dan lain-lain).; dan 
b. memperkuat peran para Camat sebagai koordinator, 

motivator, dan evaluator pengembangan lembaga 

pengelola pariwisata di desa-desa. 
(4) Strategi untuk pengembangan tata kelola pariwisata, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi: 

a. menyusun regulasi bagi pengembangan dan 
pengelolaan produk pariwisata tematik yang 

dikembangkan di jalur wisata dan desa wisata 
tematik;  

b. mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan 

pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata 
sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi 

pariwisata berkelanjutan; 
c. menyusun regulasi tentang retribusi daya tarik wisata 

yang merupakan aset Daerah; dan 

d. mengembangkan pemantauan dan evaluasi yang 
konsisten dan berkesinambungan dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di 

Daerah. 
(5) Strategi untuk pengembangan kerangka regulasi yang 

berkekuatan hukum, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf e, meliputi: 
a. menyusun regulasi tentang program pendidikan, 

pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan 
bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, 
pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan 

Daerah;  
b. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga 

Sertifikasi Profesi untuk mempercepat sertifikasi 
sumber daya manusia pariwisata di Daerah; dan 

(6) Strategi untuk pengembangan sistem pendidikan 

kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf f, meliputi: 

a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang 
kekayaan sejarah dan budaya, keanekaragaman 
hayati dan ekosistemnya, bentang alam geologi 

sebagai potensi pariwisata Daerah pada pendidikan 
dasar;  

b. mengembangkan kerja sama antara industri 

pariwisata Daerah dengan lembaga pendidikan 
kepariwisataan dalam rangka menyesuaikan 

pendidikan kepariwisataan dan kebutuhan industri 
pariwisata; dan 

 

BAB IX 
PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH 

 
Pasal 19 

 

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi: 
a. struktur perwilayahan pariwisata; 
b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan 

c. Kawasan… 
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c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. 
 

Bagian Kesatu 
Struktur Perwilayahan Pariwisata 

 
Pasal 20 

 

(1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf a,meliputi: 
a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Kecamatan 

Doloksanggul; 
b. pusat pelayanan sekunder wilayah barat adalah 

Kecamatan Pakkat; dan 
c. pusat pelayanan sekunder wilayah timur adalah 

Kecamatan Baktiraja. 

(2) Fungsi pusat pelayananprimer pariwisata, sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1)huruf a,adalah: 

a. pintu gerbang Daerah sebagai destinasi pariwisata; 
b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas 

pariwisata skala nasional dan internasional; dan 

c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke 
seluruh wilayah Daerah. 

(3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, 
adalah: 

a. pusat pertumbuhan pariwisata di bagian barat dan 
timur Daerah; 

b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas 

pariwisata skala nasional yang berciri khas lokal dan 
sesuai dengan karakteristik wilayahnya; dan 

c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di 

wilayah barat dan timur Daerah. 
 

Bagian Kedua 
Kriteria 

 

Pasal 21 
 

(1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah 
meliputi: 
a. memiliki potensi sumber daya sejarah dan budaya 

khas Daerah; 
b. memiliki potensi keanekaragaman hayati dan geologi 

khas Daerah; dan 

c. pengembangannya akan dapat mendorong 
pertumbuhan pariwisata di sekitarnya. 

(2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang 
memiliki nilai strategis dalam pembangunan Daerah 
menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; 

(3) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi: 
a. merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Daerah; 
b. pengembangannya akan berkontribusi terhadap 

perlindungan sejarah, budaya, keanekaragaman 

hayati, dan keragaman geologi yang memiliki nilai 
signifikan secara nasional dan internasional; dan  

c. pengembangannya… 
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c. pengembangannya akan memperkuat posisi strategis 
Daerah di tingkat nasional. 

Bagian Ketiga 
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Pasal 22 

(1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi: 
a. Kawasan Pariwisata Kreatif; dan 

b. Kawasan Agrowisata. 
(2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Kreatif, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. tema produk pariwisata adalah Pariwisata Kreatif 
sebagai tema primer, dan Pariwisata Rekreasi Edukatif 

sebagai tema sekunder;  
b. mencakup wilayah Kecamatan Doloksanggul, Lintong 

Nihuta, dan Paranginan; 

c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya 
pariwisata kreatif dan rekreasi edukatif untuk 

memberikan nilai tambah pariwisata berbasis 
masyarakat di Daerah; 

d. daya tarik wisata primer, terdiri dari agrowisata  dan 

pengolahan kemenyan, agrowisata tanaman 
hortikultura, pariwisata kuliner khas di Kecamatan 
Doloksanggul, pariwisata kreatif kuliner Kopi Lintong, 

agrowisata dan pengolahan kopi tradisional Desa 
Nagasaribu, agrowisata tanaman hortikultura, 

agrowisata tembakau di Kecamatan Lintong Nihuta, 
dan pariwisata kreatif kerajinan Tenun Martonun, 
pariwisata kreatif kuliner kopi, kuliner berbahan dasar 

hasil pertanian di Kecamatan Paranginan; 
e. daya tarik wisata sekunder, terdiri dari Aek Silang, 

sejarah kuda (kuda batak), pariwisata perkotaan 

(boulevard terpanjang/terluas di kawasan Danau 
Toba) di Kecamatan Doloksanggul, Panatapan 

Dolokmargu, Tao Silosung, Tao Sipinggan, Bukit 
Pesona, Panoguan Solu, pemandangan Danau Toba 
Desa Parulohan, lanskap budaya Desa Habeahan, 

irigasi Tradisional Bondar Na Jolo Nagasaribu, 
Tombak/Hutan Sijaba di Kecamatan Lintong Nihuta, 

dan Hutan pinus Sipinsur Desa Pearung, Gua 
Lumban Sitabunan Desa Sihonongan, Pemandangan 
alam Simatamata, Pearung Silali, Sejarah Parsoburan 

ni Gaja Sisingamangaraja, Pearung Silali, Batu 
Marsanggul, tempat persembunyian Raja 
Sisingamangaraja Pearung Silali, Gua Sipangalilu 

Pearung Silali, Rumah pohon Simatamata Pearung 
Silali, Mata air Sidimpula Pearung Silali, Aek 

Peananggiling Pearung Silali, Pemandangan alam 
Panguapan Paranginan Utara, Sumber air Parjelokan 
Paranginan Utara, Rumah Doa Simatupang 

Sihonongan, Pemandangan alam Duru Tombak, Gua 
Parsimin, Sihonongan, Mata Air Sipenggeng 

Sihonongan, Aek Parbagotan Sihonongan, Batu Makka 
Sihonongan, Pemandangan alam Situmtuman 
Paranginan Selatan, Tombak Itabunan Paranginan 

Selatan di Kecamatan Paranginan; 

f. target… 
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f. target pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara 
segmen keluarga dan pelajar/mahasiswa, serta 

wisatawan mancanegara segmen keluarga yang 
berasal khusus kawasan Asia Tenggara, umumnya 

dari Asia. 
(3) Arahan pembangunan Kawasan Agrowisata, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. tema produk pariwisata adalah agrowisata sebagai 
tema primer, dan pariwisata petualangan sebagai tema 
sekunder;  

b. mencakup wilayah Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, 
dan Sijamapolang; 

c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya 
pengembangan agrowisata dan pariwisata petualangan  
sebagai produk pariwisata tematik berwawasan 

lingkungan Daerah; 
d. daya tarik wisata primer, terdiri dari perkebunan 

durian, agrowisata buah-buahan (salak, durian, 
pepaya, pisang) di Kecamatan Pakkat, agrowisata 
tanaman obat tradisional (biofarmaka), agrowisata 

jeruk, agrowisata kemenyan, kuliner lemang di 
Kecamatan Onan Ganjang, dan agrowisata tanaman 
hortikultura, agrowisata perkebunan jeruk, 

perkebunan Kemenyan, kuliner khas Leupat Sukit, 
kerajinan rotan dan bambu di Kecamatan 

Sijamapolang; 
e. daya tarik wisata sekunder, terdiri dari Panatapan 

Banuarea, Air Terjun Namosarangan, Air Terjun Tahur 

Jati, Air Terjun Simandame, Sampuran Aek Latong, 
Dolok Lesa, Goa Jepang (Persembunyian Raja 
Sisingamangaraja XII), Telapak Kaki Silandande, PLTA 

Sipulak  (Wisata Edukasi), Batu Ulu Balangdi 
Kecamatan Pakkat, Dolok Nauli dan Dolok Pinapan, 

Air Terjun Pollung di Kecamatan Onan Ganjang, dan 
Gua Paloppongan (wisata petualangan, sejarah, 
geowisata), batu vulkanis di Kecamatan Sijamapolang; 

f. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan 
nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan 

minat khusus agrowisata, geowisata, dan petualangan, 
serta wisatawan mancanegara yang berasal dari Asia 
Tenggara, Asia maupun Eropa yang memiliki minat 

khusus terhadap alam. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detil Kawasan 

Pengembangan Pariwisata Daerah diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keempat 
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

 

Pasal 23 
 

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi: 
a. Kawasan Lanskap Budaya Kaldera Toba; dan 
b. Kawasan Sejarah Perjuangan dan Geowisata. 

(2) Arahan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata 
Lanskap Budaya Kaldera Toba, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. tema… 
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a. tema produk pariwisata adalah Lanskap Budaya 
Kaldera Toba sebagai tema primer dan Pariwisata 

Sejarah Raja Sisingamangaraja sebagai tema 
sekunder;  

b. mencakup wilayah Kecamatan Parlilitan, Baktiraja 
dan Pollung; 

c. fungsi strategis kawasan adalah konservasi cagar 

budaya dan keragaman geologi yang memiliki nilai 
signifikan secara internasional; 

d. sasaran pengembangan kawasan terwujudnya 

lanskap budaya Kaldera Toba sebagai identitas 
pariwisata Daerah dalam meningkatkan daya saing 

pariwisata di tingkat internasional, sekaligus 
memberikan perlindungan terhadap sumber daya 
alam dan budaya khas Daerah; 

e. daya tarik wisata primer, terdiri dari Istana Raja 
Sisingamangaraja, Tombak Hatuaan, Sarcofagus, 

Perkampungan Tua marga Purba, Manalu, Debata 
Raja, Silaban, Lumbantoruan, Nababan, Hutasoit, 
Marbun, Sinambela, Bakara, Sihite, Manullang, 

Lembah Bakara, Aek Sitio-Tio,  Pulau Simamora, 
Pulau Sirungkungon, Air Terjun Janji, Air Terjun 
Sipultak Hoda, Panorama Desa Tipang, Batu 

Maranak, Tao Bakara, Tao Tipang, Arung Jeram 
Sungai Simangira, Sarkofagus (kuburan batu marga 

Purba, Manalu, Debataraja, Nababan, Manullang), 
Perkebunan (agrowisata) Bawang dan Padi, Kearifan 
lokal Marsirimpa Sihali Aek dan Mangebang Kapal 

(peluncuran/peresmian kapal di Danau Toba) di 
Kecamatan Baktiraja, Goa Simaninggir di Desa Pusuk 
II Kecamatan Parlilitan, dan Pemandangan Alam 

Parsingguran II (Pemandangan Danau Toba dari 
ketinggian), Sarkofagus Lumbangaol (Makam Batu) 

Desa Huta Paung, Tao Silom, Ulu Darat (Sejarah Si 
Raja Lontung), Air Terjun Pardomuan, Liang Begu 
(Gua Hantu) Desa Parsingguran, Dolok Partangisan, 

Ritual Manigi (untuk mengambil Kemenyan), 
Kerajinan Ulos Desa Huta Paung, Dolok Nabolon, 

agrowisata  dan pengolahan kemenyan, rencana 
Taman Bunga Danau Toba di Kecamatan Pollung; 

f. daya tarik wisata sekunder, terdiri dari Istana Raja 

Sisingamangaraja, Batu Siungkap-ungkapon, Sumur 
Raja Sisingamangaraja, Hariara Tunghot, Batu 
Hundul-Hundulan, Aek Sipangolu, Tombak Sulu-sulu 

(Batu Mesozoik), Gua Partunonandi Kecamatan 
Baktiraja, dan Partonggoan Sisingamangaraja XII 

(tempat Persinggahan/Persemedian Sisingamangaraja 
XII di Pollung) di Kecamatan Pollung; 

g. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan 

nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan 
minat khusus budaya, geowisata, dan petualangan, 

serta wisatawan mancanegara segmen keluarga serta 
minat khusus sejarah dan budaya dari Malaysia, 
Singapura, dan Belanda. 

 
 
 

(3) Arahan… 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



- 26 - 
 

(3) Arahan pembangunan Kawasan Sejarah Perjuangan dan 
Geowisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: 
a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah 

perjuangan Raja Si Singamangaraja XII sebagai tema 
primer, dan geowisata sebagai tema sekunder;  

b. mencakup wilayah Kecamatan Parlilitan dan 

Tarabintang; 
c. terwujudnya kawasan konservasi cagar budaya dan 

keragaman geologi yang bernilai signifikan; 

d. terwujudnya pariwisata sejarah dan geowisata yang 
berkualitas dalam mendukung penguatan posisi 

Daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan 
nasional; 

e. meningkatkan daya tarik wisata primer, terdiri dari 

Markas Besar Raja Sisingamangaraja XII, Desa 
Sionom Hudon, Mual Rimo Kayu (mata air penemuan 

Raja Sisingamangaraja XII) Lokasi wafatnya Raja 
Sisingamangaraja XII dan putra dan puterinya beserta 
pasukan Batak dan Aceh di Kecamata Parlilitan, dan 

Makam 37 pasukan Raja Sisingamangaraja XII di 
Kecamatan Tarabintang; 

f. meningkatkan daya tarik wisata sekunder, terdiri dari 

Air terjun (Simolap, Sibulbulon, Simarpangpang), 
agrowisata dan pengolahan karet, Pea Aek Simunggo, 

proses geologi pembentukan dataran tinggi Parlilitan 
di Kecamatan Parlilitan, dan Ulok batu, Pemandangan 
dan geologi sungai (Sungai Pandulosan), Perkebunan 

rotan dan bambu (bahan baku cenderamata dan 
agrowisata), serta agrowisata perkebunan karet, sawit, 
kakao, telapak kaki batu dan Ular Batu, Gaman Desa 

Pandai Besi di Kecamatan Tarabintang; 
g. meningkatkan target utama pasar wisatawan adalah 

wisatawan nusantara segmen keluarga, 
pelajar/mahasiswa, dan minat khusus sejarah, 
geowisata, dan petualangan, serta wisatawan 

mancanegara yang memiliki minat khusus terhadap 
alam dan budaya, khususnya wisatawan Jerman, 

Perancis, Australia, dan Belanda; 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detil Kawasan 

Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Peraturan 

Bupati. 
 

Bagian Kelima 

Peta Kawasan Pariwisata 

Pasal 24 

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
 

 
 
 

 
 

BAB X… 
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BAB X 
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2018-2025 diwujudkan 
melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan 

kepariwisataan Daerah, baik berupa program dan 
kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun 
masyarakat. 

(2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan 
kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam lampiran III, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Indikasi program dan kegiatan pembangunan 

kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan 

pembangunan Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Pengendalian 

Pasal 26 

(1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2018-2025 

diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan. 

 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 27 

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian 
Ripparkab bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 28 

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik. 

Pasal 29 

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari 
pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan 

kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan 
budaya. 

 

BAB XII… 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

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

Humbang Hasundutan. 
 

 
Ditetapkan di Doloksanggul 
pada tanggal  10 Juni 2019                             

 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 
 
 

DOSMAR BANJARNAHOR 
 

Diundangkan di Doloksanggul 
pada tanggal 17 Juni 2019                            
 

PSEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,  
 

 
 

TONNY SIHOMBING 
 
                                                                       

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019  
NOMOR  6. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 
NOMOR (6/54/2019). 

 
 
 

ttd 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

SUHUT SILABAN, S.H. 

NIP. 19620624 198602 1 001 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 
NOMOR 6  TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025 

 

 
I.  UMUM 

 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 
positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. Kepariwisataan harus dilaksanakan secara 
sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan 
tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang 

hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 
kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan daerah. 

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi pengembangan 

pariwisata yang tinggi yang didukung oleh posisi strategis dalam lingkup 
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Toba dan sekitarnya. Kabupaten 

Humbang Hasundutan memiliki daya tarik dan sumber daya wisata berbasis 
alam dan budaya, seperti sejarah Si Singamangaraja, potensi agro, dan 
lainnya. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan 

seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan 
keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8, 
telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara 

terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab), yang merupakan 
bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Lebih lanjut, 

dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan 

payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab. 

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan 
daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, 
dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek 
pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, 

pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan 
kepariwisataan. 

Pentingnya Ripparkab sangat erat kaitannya dengan peran sektor 
pariwisata dalam pembangunan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan Daerah diharapkan dapat 

menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pemerataan pembangunan, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan 

budaya masyarakat Daerah. 
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II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam 

Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian 
tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam 
penafsirannya. 

Pasal 2  
 Cukup jelas 

Pasal 3  

Cukup jelas 
Pasal 4  

Ayat (1) 
Huruf a 

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan 
prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan 

fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. 
Huruf b 

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan 

struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya 
saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas 
bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial 

budaya. 
Huruf c 

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran 
pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang 

bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai 
destinasi pariwisata yang berdaya saing. 

Huruf d 

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup 
pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta 

dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi 
serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 
Sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber daya 
manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan atau keterampilan 

dengan standar kompetensi, dibuktikan dengan sertifikasi 
kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui. 

Huruf c 
Sebagai proses, Pariwisata Budaya merupakan aktivitas 
pertukaran informasi dan simbol-simbol budaya antara wisatawan 

sebagai tamu dengan masyarakat yang didatangi sebagai tuan 
rumah. Pariwisata budaya mencakup bukan hanya perjalanan 

dan aktivitas menikmati saja, tetapi juga aktivitas lain yang 
dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan para wisatawan 
tersebut, termasuk didalamnya berbagai upaya yang perlu 

dilakukan demi tetap berlangsungnya daya tarik budaya sebagai 
sumber daya yang bersifat unik, terbatas, dan tidak terbarukan. 
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Wisata budaya perlu dibedakan dengan pariwisata budaya. Wisata 
budaya adalah aktivitas perjalanan temporal yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dari tempat dia atau mereka 
tinggal ke suatu tempat lain dengan tujuan untuk menyaksikan 

atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, museum, 
upacara adat tradisional, upacara keagamaan, pertunjukan 
kesenian, festival, dan sebagainya.  

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 l 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 

Huruf a 
Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan 
kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, 

dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan 
pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta 

dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua 
jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai 
jenis kegiatan wisata lainnya. 

Huruf b 
Pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan adalah 

pembangunan kepariwisataan yang dilakukan dengan pendekatan 
berbasis sumber daya dan komoditas unggulan wilayah tertentu, 
terpadu dengan sumber daya dan komoditas unggulan wilayah 

lain di sekitarnya. Pembangunan kepariwisataan berbasis 
kewilayahan dilakukan untuk menyebarkan perkembangan 
pariwisata ke seluruh wilayah kabupaten sebagai upaya 

mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. 
Huruf c 

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat¸ yaitu 
pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di 

lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis 
masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang pro-
poor, pro-job, pro-growth, pro-environment. Hal penting yang harus 
diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan 
kepariwisataan berbasis masyarakat adalah: 

a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;  
b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal 

pengembangan;  
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c) mendorong kebanggaan masyarakat;  
d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;  

e) menjamin keberlanjutan lingkungan;  
f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;  

g) mendorong pembelajaran lintas budaya;  
h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;  
i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat 

luas;  
j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.  

Huruf d 

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu 
pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan 

yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan 
lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen 
pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, 

yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan 
lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-

komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk 
mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus 
diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam 

pembangunan kepariwisataan adalah: 
a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;  
b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;  

c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;  
d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan 

yang konsisten dan tegas. 
Huruf e 

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu 

pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan 
perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan 
permintaan pasar.Pembangunan kepariwisataan berwawasan 

global juga harus menerapkan standar-standar internasional yang 
telah ditetapkan, termasuk kompetensi internasional bagi sumber 

daya manusianya. Walaupun berwawasan global, pembangunan 
kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai 
upaya untuk memperkuat daya saing global. Pembangunan 

kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan 
kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, 

termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut 
masyarakat. Identitas lokal bagi Kabupaten Humbang 
Hasundutan adalah wilayah yang menjadi bagian dari Kaldera 

Toba, sangat identik dengan sejarah Raja Si Singamangaraja, 
serta merupakan penghasil kopi dan kemenyan terbaik yang 
sudah dikenal di dunia. 

Pasal 7 
Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci 

penting, yaitu: 
1. Destinasi pariwisata sejarah, budaya, dan alam 

Kabupaten Humbang Hasundutan sudah dikenal sebagai daerah yang 

memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat kuat, sekaligus nilai 
geologi bertaraf internasional dengan menjadi bagian dari proses 

pembentukan kaldera Toba. Ketiga kekuatan sumber daya tersebut 
menjadi identitas pariwisata yang akan dibangun Kabupaten 
Humbang Hasundutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata, 

meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sejarah, 
budaya, dan alam sekaligus mendorong seluruh sumber daya sejarah, 
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budaya, dan alam, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi 
masyarakat dan daerah. 

2. Kepariwisataan berkelanjutan 
Sesuai dengan prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten 

Humbang Hasundutan, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan 
harus menjadi fondasi, baik dalam perencanaan, pengelolaan, 
maupun pengendalian pembangunan kepariwisataan.Penerapan 

pembangunan kepariwisataan berkelanjutan menjadi keharusan bagi 
Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebagian besar wilayahnya 
masih menyimpan sumber daya alam dan budaya yang kaya dan 

bernilai tinggi. Membangun kepariwisataan yang berkelanjutan akan 
memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya 

yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan, sekaligus 
memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat dan 
daerah. 

3. Kepariwisataan berdaya saing 
Untuk dapat menjadi sektor andalan perekonomian daerah, 

kepariwisataan Daerah harus dapat menjadi tujuan utama 
kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan 
mancanegara. Oleh karena itu, Kabupaten Humbang Hasundutan 

harus memiliki faktor penarik yang sangat kuat sehingga wisatawan 
dari mana pun akan berkunjung ke Daerah. Produk pariwisata yang 
dikembangkan harus dapat bersaing di ranah nasional maupun 

internasional. Kekhasan dan keunikan yang akan menjadi identitas 
pariwisata Daerah harus bernilai signifikan di tingkat nasional dan 

internasional.  
Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Humbang Hasundutan 
yang berbasiskan pada kekhasan dan keunikan berdaya saing dunia 

harus didukung dengan produk dan pelayanan pariwisata yang juga 
berkelas dunia. Produk dan pelayanan pariwisata yang diberikan 
kepada wisatawan harus memenuhi standar-standar nasional 

maupun internasional yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan 
perwujudan dari diterapkannya prinsip kepariwisataan berwawasan 

global dan beridentitas lokal yang merupakan prinsip pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten Humbang Hasundutan. 

4. Kesejahteraan masyarakat 

Seluruh upaya pembangunan kepariwisataan Kabupaten Humbang 
Hasundutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang berkesinambungan. Masyarakatlah yang harus 
mendapat manfaat terbesar dari pembangunan kepariwisataan yang 
dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menjadikan 

masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan, 
mengembangkan secara optimal produk lokal, dan melindungi aset 
masyarakat melalui regulasi investasi yang berkeadilan. 

 

Pasal 8 
Huruf a 

Keunggulan geologi adalah atribut atau karakter yang bernilai 
penting dari suatu unsur geologi, memiliki kekhasan, dan 

keunikan baik dari sifat, bentuk, jenis, maupun waktu 
pembentukan unsur geologi tersebut sebagai sesuatu yang 
berbeda dari unsur geologi yang terdapat di wilayah lainnya. 

Keunggulan geologi sebagai identitas pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan adalah wilayah yang menjadi bagian dari 

Kaldera Toba. 
Huruf b 

Cukup jelas 
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Huruf c 
Pemasaran pariwisata terpadu adalah pemasaran pariwisata yang 

dilaksanakan secara bersama-sama dengan memadukan kekhasan 
citra pariwisata masing-masing destinasi yang saling melengkapi 

terwujudnya satu kesatuan destinasi pariwisata berdaya saing 
dunia. 
Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata 

yang bertujuan: 
a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan 

konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan 

kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, 
sosial, dan budaya; dan  

b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga 
meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak 
pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang 

dikembangkan suatu destinasi. 
Huruf d 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Aksesibilitas berstandar nasional dan internasional dimaknai 

sebagai semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang 
mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke 

Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah 
Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan 
wisata antara lain moda angkutan darat, laut, dan udara, kondisi 

jalan, perambuan, dan sebagainya yang harus memenuhi standar 
internasional untuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan. 
Aksesibilitas yang terpadu diartikan sebagai adanya sistem 

pengelolaan terintegrasi dalam penyediaan akses, serta adanya 
connectivity/keterhubungan antara satu moda angkutan dengan 

moda angkutan lainnya. 
Huruf c 

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas 

pariwisata bercirikan budaya Batak diwujudkan 
melaluipenyediaan prasarana dan fasilitas yang menggunakan 

nilai-nilai pengelolaan khas Batak, gaya arsitektur khas Batak, 
ataupun ornamen khas Batak dan sebagainya untuk melestarikan 
kearifan lokal dan mengangkat identitas lokal.   

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 
Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 
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Pasal 11 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha 
pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai 
pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran 

wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah. 
Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha 
pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik 

wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata 
untuk wilayah tertentu di Kabupaten Humbang Hasundutan dan 

menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya. 
Huruf c 

Jalur wisata tematik adalah jalur yang menghubungkan daya tarik 

wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh 
fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya 

adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem 
informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam 
membangun sebuah tema produk pariwisata. 

Jalur wisata tematik lokal adalah jalur wisata di dalam wilayah 
kabupaten yang memiliki tema khas yang menjadi keunggulan 
daerah. 

Jalur wisata tematik regional adalah jalur wisata yang mengaitkan 
komponen produk pariwisata di Daerah dengan komponen produk 

pariwisata di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang 
memiliki keterkaitan tema yang sama dan berdaya saing nasional. 
Jalur wisata tematik nasional adalah jalur wisata yang mengaitkan 

komponen produk pariwisata di Daerah dengan komponen produk 
pariwisata di destinasi pariwisata lain di Indonesia yang memiliki 
keterkaitan tema yang sama dan berdaya saing internasional. 

Huruf d 
Desa wisata tematik adalah desa wisata yang mengembangkan 

keunggulan potensi desanya sebagai daya tarik wisata, dan 
memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan desa lainnya. 

Huruf e 

Pariwisata pendidikan adalah pariwisata yang bertujuan 
memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya 
meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata. 
Pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memberikan 

pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk 
mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan 
tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan 

pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
destinasi yang dikunjunginya. 

Agrowisata adalah suatu usaha yang memanfaatkan aspek 
pertanian sebagai daya tarik wisata. Agrowisata meliputi aktivitas 
yang dilaksanakan dengan menggunakan lahan pertanian atau 

fasilitas terkait perkebunan yang dapat menjadi daya tarik bagi 
wisatawan seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, 

pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dengan bentuk siap 
dipasarkan dan wisatawan dapat membeli produk pertanian 
tersebut sebagai oleh-oleh. Kegiatan agrowisata dapat berupa 

memetik strawberry, jagung, atau memberi makan hewan ternak. 
Pengelolah agrowisata dapat berupa menyediakan fasilitas untuk 
penelitian berbentuk kebun-kebun percobaan yang bersifat 
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laboratorium alam, maupun laboratorium yang bersifat tempat 
penelitian khusus dari berbagai jenis hortikultura dan jenis 

lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan dan lain-lain. 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 

Cukup jelas 
Huruf j 

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) adalah kawasan 
yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi 
untuk pengembangan pariwisata kabupaten 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. 
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) adalah 

suatu ruang pariwisata di wilayah kabupaten 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 kawasan tersebut. 

Huruf k 
Cukup jelas 

Huruf l 

Cukup jelas 
Huruf m 

Cukup jelas 

Huruf n 
Cukup jelas 

Huruf o 
Cukup jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 
 

Huruf a 
Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek 
geologi sebagai daya tarik wisata. Geowisata dibentuk oleh enam 

komponen, yaitu bentuk geologi, proses pembentukan geologi, 
pariwisata, geohistory, dasar pengetahuan geologi, dan faktor 

pendukung geowisata. Prinsip geowisata adalah untuk 
mengangkat keanekaragaman dan warisan geologi (geodiversity 
dan geoheritage) melalui pengalaman yang menyenangkan, 

peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi geologi 
(geoconservation), kegiatan interpretasi, serta pengembangan 

potensi-potensi lokal secara berkelanjutan. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
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Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, 
melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan 
menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri 

dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang 
dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu 
boneka, dan simulasi/permainan. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Pariwisata petualangan adalah berbagai kegiatan wisata alam, 

budaya, maupun hasil buatan manusia, yang menantang 
seseorang, baik secara mental maupun fisik, dilakukan dengan 

sadar dan sukarela terhadap segala resiko yang terkandung, 
didukung berbagai fasilitas serta layanan untuk menjamin 
keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 
pemerintah daerah. 

Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 

Cukup jelas 
Ayat (9) 

Cukup jelas 

Ayat (10) 
Cukup jelas 

Ayat (11) 
Cukup jelas 

Ayat (12) 

Cukup jelas 
Ayat (13) 

Cukup jelas 
Ayat (14) 

Cukup jelas 

Ayat (15) 
Cukup jelas 
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Pasal 13 
Huruf a 

Cukup jelas  
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas  

Huruf d 
Cukup jelas  

Huruf e 

Cukup jelas  
Huruf f 

Pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata bertanggung 
jawab adalah pengelolaan industri yang memperhatikan dan 
berkontribusi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan 

alam, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, serta 
berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 
Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 
Pengelolaan krisis dalam pariwisata adalah sistem kerja yang 
efektif dan tanggap terhadap ancaman/bahaya untuk menangani, 

mengantisipasi, dan meminimalisir dampak dari  peristiwa atau 
kejadian krisis dalam rangka menciptakan situasi stabil, aman, 

dan terkendali dengan memprioritaskan keselamatan dan 
kenyamanan wisatawan. Pengelolaan krisis dilakukan oleh Tim 
Crisis Center (TCC) yang bertugas berkordinasi dengan cepat, 

mencari data, analisis, memantau perkembangan situasi, hingga 
pembuatan keputusan penanganan krisis dengan sistem kerja 

bertahap, seperti emergency, rehabilitasi, dan normalisasi. 
 
Ayat (2) 

Huruf a 
Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai: 
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a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di 
pusat dan daerah; dan 

b) mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 

2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur 
pelaksana. 

Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Transformasi organisasi adalah perubahan yang inovatif dan 
fundamental terhadap kepemimpinan, kapasitas, kapabilitas, serta 

mekanisme penempatan dan pengembangan sumber daya 
manusia di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung 

terwujudnya transformasi kepariwisataan. 
Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 19 
Huruf a 

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan 
pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang 
berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan 

karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, 
dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat. 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



- 40 - 
 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang memiliki nilai 
strategis bagi pembangunan daerah yang dimaksud dalam hal ini 
adalah memiliki 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. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Tema produk pariwisata adalah jenis pariwisata yang akan 
menjadi fokus utama pengembangan kawasan. 

Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan 

dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan 
yang dilakukan. 

Huruf d 
Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung 
pembangunan tema primer/utama pengembangan kawasan 

pariwisata. 
Huruf e 

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung 

pembangunan tema sekunder/pendukung pengembangan 
kawasan pariwisata. 

Huruf f 
Target utama pasar wisatawan adalah segmen pasar wisatawan 
yang menjadi sasaran utama pembangunan kepariwisataan sesuai 

dengan produk pariwisata yang dikembangkan. 
Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 
Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 
TAHUN 2019 NOMOR 3. 
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LAMPIRAN I   

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  

NOMOR  6 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025 

 

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

 

Angka target untuk masing-masing sasaran dirumuskan dengan pertimbangan-

pertimbangan  sebagai berikut: 
1. Peningkatan kontribusi pariwisa taterhadap PDRB Kabupaten Humbang 

Hasundutan:  

a. Angka kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Humbang 

Hasundutan danpertumbuhan nyata hun 2012 – 2016; 
b. angka target kontribusi pariwisata Provinsi Sumatera Utara terhadap 

PDRB provinsitahun 2016 – 2025; 

c. angka kontribusi pariwisata pada lapangan usaha penyediaan akomodasi 
dan rumah makan di daerah dengan daya tarik wisata unggulan sejarah, 

budaya, dan geologi yang sudah lebih berkembang. 

2. Peningkatan kunjungan wisatawan Kabupaten Humbang Hasundutan: 

a. Jumlah dan peningkatan angka kunjungan wisatawan Kabupaten 

Humbang Hasundutan tahun 2012 – 2016; 

b. Jumlah angka target kunjungan wisatawan manca negara Provinsi 
Sumatera Utara pada tahun 2025; 

c. Jumlah dan peningkatan angka kunjungan wisatawan di daerah dengan 

dayatarik wisata unggulan sejarah, budaya, dan geologi yang sudah lebih 

berkembang; 

d. Jumlah kunjungan wisatawan dan penduduk, serta angka pertumbuhan 

penduduk daerah sekitar Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 
2016 

e. Perkiraan jumlah penumpang Bandara Silangit tahun 2017. 

3. Peningkatan lama tinggal wisatawan Kabupaten Humbang Hasundutan: 

a. lama tinggal wisatawan nusantara di Kabupaten Humbang Hasundutan 

berdasarkan hasil survei primer tahun 2017; 
b. lama tinggal wisatawan nusantara dan manca negara Provinsi Sumatera 

Utara tahun 2016; 

c. lama tinggal wisatawan manca negara di daerah dengan daya tarik wisata 
unggulan sejarah, budaya, dan geologi yang sudah lebih berkembang. 

4. Peningkatan pengeluaran wisatawan Kabupaten Humbang Hasundutan, 

mempertimbangkan: 

a. Pengeluaran wisatawan KabupatenHumbangHasundutan per orang per 
kunjungan (2-3 hari) 

b. Pengeluaran wisatawan manca negara di Indonesia tahun 2016 

berdasarkan data Passenger Exit Survey (PES) tahun 2016 
5. Peningkatan penyerapan tenagakerja di bidang kepariwisataan Kabupaten 

Humbang Hasundutan, mempertimbangkan: 

a. Jumlah tenagakerja di usaha hotel Kabupaten Humbang Hasundutan yang 
pada tahun 2016; 

b. Jumlah tenaga kerja di usaha hotel Sumatera Utara yang pada tahun 

2015; 
c. Rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah kunjungan wisatawan 

Indonesia danProvinsi Sumatera Utara. 
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INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

1. SESUAI SKENARIO 

TAHUN 
KONTRIBUSI 
THD PDRB 

JUMLAH KUNJUNGAN 
(orang) 

LAMA TINGGAL 
(hari) 

PENGELUARAN BERWISATA PER 
KUNJUNGAN 

PENYERAPAN 
TENAGA KERJA 

WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN 

2016 3,2        50.763             96  tidakada data 
tidakada 

data 
tidakada data tidakada data                   28  

2017 3,4        57.129           108  tidakada data 3 tidakada data < Rp500.000                     114  

2018 3,6      128.585        243  3 4 Rp1.500.000  Rp800.000                       322  

2019 3,9      450.000      12.500  3 4 Rp2.000.000  Rp1.000.000                    1.542  

2020 4,2      562.500      14.375  6 4 Rp6.000.000  Rp3.000.000                    5.769  

2021 4,6      703.125      16.531  6 4 Rp7.000.000  Rp4.000.000                    7.197  

2022 4,9      878.906      19.011  7 5 Rp10.000.000  Rp5.000.000                  17.958  

2023 5,4   1.318.359      22.813  7 5 Rp12.000.000  Rp7.500.000                  26.823  

2024 5,9   1.977.539      27.376  7 5 Rp15.000.000  Rp10.000.000                  80.197  

2025 6,5   2.966.309      32.851  8 7 Rp17.500.000  Rp15.000.000                299.916  
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2. MENGACU PADA ANGKA TARGET KEPARIWISATAAN NASIONAL 

TAHUN 

KONTRIBUSI 
PARIWISATA (%) 

JUMLAH KUNJUNGAN 
(juta) 

JUMLAH PERJALANAN 
(juta) 

LAMA TINGGAL 
(hari) 

PENGELUARAN  
PENYERAPAN TENAGA 

KERJA  

THD 
PDB 

THD PDRB 
KAB. 

HUMBANG 
HASUNDUT

AN 

WISMAN 
INDONE

SIA 

WISMAN 
KAB. 

HUMBANG 
HASUNDUT

AN 

WISNUS 
INDONE

SIA 

WISNUS 
HUMBANG 
HASUNDUT

AN 

WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS 
INDONES

IA 
(juta) 

KAB. 
HUMBANG 
HASUNDU

TAN 

2016   11,0  3,2 12               96      260      50.763  
 

3 
 

< Rp500.000 11,8          28  

2017    13,0  3,9 15           108         265     60.000  3 3 Rp1.500.000  Rp500.000  12,0   2.600  

2018    14,0  4,2 17 250      270  150.000  3 4 Rp2.000.000  Rp600.000  12,6    6.500  

2019   15,0  4,5 20   50.000      275    687.500  6 4 Rp3.000.000  Rp1.000.000  13,0    36.875  

2020     16,0  6,4 22 66.000       290   870.000  6 4 Rp6.000.000  Rp3.000.000  14,0    46.800  

2021 17,0  6,8 24    84.000        300  1.050.000  6 4 Rp7.000.000  Rp4.000.000  15,0  59.684  

2022     18,0  7,2 25     100.000         315  1.260.000  7 5 Rp8.500.000  Rp5.000.000  17,0      75.556  

2023     19,0  9,5 26     117.000       330  1.485.000  7 5 Rp10.000.000  Rp7.500.000  19,0     94.235  

2024    19,5  9,8 28     210.000         350  2.625.000  7 5 Rp14.000.000  Rp10.000.000  21,0   218.077  

2025    20,0  10,0 30 300.000     371  3.710.000  8 7 Rp16.000.000  Rp14.000.000  25,0 401.000  

 

 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

 

DOSMAR BANJARNAHOR 

 

 

 

 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SUHUT SILABAN, S.H. 
NIP. 19620624 198602 1 001 
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LAMPIRAN II  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG  HASUNDUTAN  

NOMOR 6  TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025 

 

 
 

RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG 
HASUNDUTAN 

 

 

KAWASAN PARIWISATA 
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

CAKUPAN WILAYAH 

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

(KSPK)Lanskap Budaya Kaldera Toba 

Kecamatan Baktiraja dan Pollung 

2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 

(KSPK) Sejarah Perjuangan dan 

Geowisata 

Kecamatan Parlilitan dan 

Tarabintang 

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten (KPPK)Pariwisata Kreatif 

Kecamatan Doloksanggul, Lintong 

Nihuta, dan Paranginan 

4. Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten (KPPK)Agrowisata 

Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, 

dan Sijamapolang 
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BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

 

DOSMAR BANJARNAHOR 

 

 

 

 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SUHUT SILABAN, S.H. 

NIP. 19620624 198602 1 001 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  

NOMOR  6  TAHUN 2019 

TENTANG  

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025 

 

 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN                    

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

 

PILAR PROGRAM PEMBANGUNAN 

PEMBANGUNAN 
DESTINASI 

PARIWISATA 

1. Program pengembangan perwilayahan 
pariwisata 

2. Program pengembangan daya tarik wisata 
3. Program pembangunan aksesibilitas pariwisata 
4. Program pembangunan fasilitas pariwisata 

5. Program pembangunan fasilitas umum 
6. Program pembangunan prasarana umum 
7. Program pemberdayaan masyarakat 

8. Program pengembangan investasi pariwisata 
9. Program pengelolaan lingkungan untuk 

pariwisata 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 
PARIWISATA 

1. Program penguatan struktur industri 

pariwisata 
2. Program peningkatan daya saing produk 

pariwisata 

3. Program peningkatan kredibilitas bisnis 
4. Program pengembangan kemitraan industri 

pariwisata 

5. Program pembangunan tanggung jawab 
terhadal lingkungan alam, sosial, dan budaya 

PEMBANGUNAN 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

1. Program pembangunan citra pariwisata 
2. Program pengembangan pasar wisatawan 
3. Program pengembangan promosi pariwisata 

4. Program pengembangan kemitraan pemasaran 
5. Program evaluasi pemasaran pariwisata 

PEMBANGUNAN 
KELEMBAGAAN 

KEPARIWISATAN 

1. Program pengembangan organisasi pariwisata 
2. Program pengembangan kelembagaan 

pendidikan kepariwisataan 
3. Program pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) pariwisata 

4. Program pengembangan regulasi dan 
mekanisme operasional 
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TABEL 1 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

1. Membangun Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten (KSPK) 
Lanskap Budaya Kaldera 
Toba yang mencakup 
Kecamatan Baktiraja dan 
Pollung, serta KSPK 
Sejarah Perjuangan dan 
Geowisata yang mencakup 
Kecamatan Parlilitan dan 
Tarabintang, dengan fungsi 
strategis memberikan 
perlindungan terhadap 
kekayaan alam dan budaya 
khas Kabupaten Humbang 
Hasundutan, sekaligus 
memperkuat posisi strategis 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dalam 
kepariwisataan nasional.. 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Sosialisasi KSPK 
Lanskap Budaya 
Kaldera Toba dan 
KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata. 

 

 

 

       OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Kecamatan 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana 
Detil KSPK Lanskap 
Budaya Kaldera Toba 
dan KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata. 

 

 

 

 

       OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil 
pariwisata KSPK 
Lanskap Budaya 
Kaldera Toba dan 
KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata berbasis 
teknologi informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil 
sejarah Raja Si 
Singamangaraja. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil 
keragaman budaya 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyusunan basis data 
kepariwisataan KSPK 
Lanskap Budaya 
Kaldera Toba dan 
KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata berbasis 
teknologi informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− BPS Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan Rencana 
Induk dan Rencana 
Detil KSPK Lanskap 
Budaya Kaldera Toba 
dan KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
Rencana Induk dan 
Rencana Detil KSPK 
Lanskap Budaya 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
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Kaldera Toba dan 
KSPK Sejarah 
Perjuangan dan 
Geowisata. 

pariwisata 

− Perguruan tinggi 

2. Membangun Kawasan 
Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten (KPPK) 
Pariwisata Kreatif 
Doloksanggul-Lintong 
Nihuta-Paranginan dan 
KPPK Agrowisata Pakkat-
Onan Ganjang- 
Sijamapolang yang 
berfungsi mengembangkan 
potensi budaya, industri 
kreatif, dan agrowisata 
untuk mendorong 
pertumbuhan dan 
menyebarkan 
perkembangan pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Sosialisasi KPPK 
Pariwisata Kreatif 
Doloksanggul-Lintong 
Nihuta-Paranginan dan 
KPPK Agrowisata 
Pakkat-Onan Ganjang- 
Sijamapolang 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana 
Detil KPPK Pariwisata 
Kreatif Doloksanggul-
Lintong Nihuta-
Paranginan dan KPPK 
Agrowisata Pakkat-
Onan Ganjang- 
Sijamapolang. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 
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− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil 
pariwisata kreatif KPPK 
Pariwisata Kreatif 
Doloksanggul-Lintong 
Nihuta-Paranginan dan 
KPPK Agrowisata 
Pakkat-Onan Ganjang- 
Sijamapolang berbasis 
teknologi informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyusunan basis data 
kepariwisataan KPPK 
Pariwisata Kreatif 
Doloksanggul-Lintong 
Nihuta-Paranginan dan 
KPPK Agrowisata 
Pakkat-Onan Ganjang- 
Sijamapolang berbasis 
teknologi informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− BPS Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan Rencana 
Induk dan Rencana 
Detil KPPK Pariwisata 
Kreatif Doloksanggul-
Lintong Nihuta-
Paranginan dan KPPK 
Agrowisata Pakkat-
Onan Ganjang- 
Sijamapolang. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
Rencana Induk dan 
Rencana Detil KPPK 
Pariwisata Kreatif 
Doloksanggul-Lintong 
Nihuta-Paranginan dan 
KPPK Agrowisata 
Pakkat-Onan Ganjang- 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
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Sijamapolang. Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

3. Mengembangkan 
Kecamatan Doloksanggul 
sebagai pusat pelayanan 
primer pariwisata yang 
berfungsi sebagai pusat 
penyediaan fasilitas 
pariwisata dan pusat 
penyebaran wisatawan dan 
kegiatan pariwisata ke 
seluruh wilayah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Sosialisasi 
pengembangan 
Kecamatan 
Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataann 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan 
pengembangan 
Kecamatan 
Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataann 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 

Sinkronisasi program 
pembangunan di 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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perwilayahan pariwisata Kecamatan 
Doloksanggul untuk 
mendukung 
pengembangannya 
sebagai pusat 
pelayanan primer 
pariwisata. 

perencanaan 
pembangunan 

perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
pelaksanaan program 
bersama pembangunan 
Kecamatan 
Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan rencana 
investasi di Kecamatan 
Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

−  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



9 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembagian peran dan 
program bersama 
pembangunan 
Kecamatan 
Doloksanggul sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 
Doloksanggul 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

4. Mengembangkan 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja sebagai pusat 
pelayanan sekunder yang 
berfungsi sebagai pusat 
pertumbuhan pariwisata di 
wilayah barat dan timur 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Sosialisasi 
pengembangan 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataann 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 
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Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan 
pengembangan 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataann 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Sinkronisasi program 
pembangunan di 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja untuk 
mendukung 
pengembangannya 
sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
pelaksanaan program 
bersama pembangunan 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
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pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan rencana 
investasi di Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 
sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
perwilayahan pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembagian peran dan 
program bersama 
pembangunan 
Kecamatan Pakkat dan 
Baktiraja sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 
Pakkat dan Baktiraja 

− Asosiasi usaha dan profesi 
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pariwisata 

− Perguruan tinggi 

5. Membangun enam jalur 
wisata lokal, yaitu jalur 
wisata lanskap budaya 
Kaldera Toba, jalur wisata 
arsitektur tradisional, jalur 
wisata sejarah Si 
Singamangaraja, jalur 
wisata sejarah perjuangan 
Raja Si Singamangaraja 
XII, jalur agrowisata, dan 
jalur wisata kreatif sebagai 
prioritas pembangunan 
untuk mempercepat 
penyebaran perkembangan 
pariwisata ke seluruh 
wilayah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop identifikasi 
potensi dan kebutuhan 
pengembangan jalur 
wisata lanskap budaya 
Kaldera Toba, jalur 
wisata arsitektur 
tradisional, jalur wisata 
sejarah Si 
Singamangaraja, jalur 
wisata sejarah 
perjuangan Raja Si 
Singamangaraja XII, 
jalur agrowisata, dan 
jalur wisata kreatif. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Sinkronisasi dan 
penyepakatan 
pembagian peran 
program pembangunan 
jalur wisata lanskap 
budaya Kaldera Toba, 
jalur wisata arsitektur 
tradisional, jalur wisata 
sejarah Si 
Singamangaraja, jalur 
wisata sejarah 
perjuangan Raja Si 
Singamangaraja XII, 
jalur agrowisata, dan 
jalur wisata kreatif. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil jalur 
wisata lanskap budaya 
Kaldera Toba, jalur 
wisata arsitektur 
tradisional, jalur wisata 
sejarah Si 
Singamangaraja, jalur 
wisata sejarah 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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perjuangan Raja Si 
Singamangaraja XII, 
jalur agrowisata, dan 
jalur wisata kreatif. 

Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
pariwisata sesuai tema 
jalur wisata lokal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pembangunan 
perlengkapan jalan 
sesuai tema dan kios 
informasi pariwisata di 
setiap jalur wisata lokal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan 
famtrip jalur wisata 
lokal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembagian peran 
dalam pembangunan 
jalur wisata lokal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



16 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

− Perguruan tinggi 

6. Membangun dua jalur 
wisata regional, yaitu jalur 
geowisata Kaldera Toba 
dan jalur wisata budaya 
Batak sebagai prioritas 
pembangunan untuk 
memadukan pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten 
Hasundutan dengan 
destinasi pariwisata di 
Kawasan Danau Toba dan 
Provinsi Sumatera Utara. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop 
pengembangan jalur 
geowisata Kaldera 
Toba dan jalur wisata 
budaya Batak. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisasi program 
pembangunan jalur 
geowisata Kaldera 
Toba dan jalur wisata 
budaya Batak dengan 
kabupaten/kota di 
Provinsi Sumatera 
Utara. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
pelaksanaan program 
bersama pembangunan 
jalur geowisata Kaldera 
Toba dan jalur wisata 
budaya Batak dengan 
kabupaten/kota terkait 
di Provinsi Sumatera 
Utara. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi penyusunan 
profil jalur geowisata 
Kaldera Toba dan jalur 
wisata budaya Batak 
berbasis teknologi 
informasi. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang komunikasi dan 
informatika 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Dukungan 
pengembangan jalur 
geowisata Kaldera 
Toba dan jalur wisata 
budaya Batak yang 
berlokasi di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan jalur 
geowisata Kaldera 
Toba dan jalur wisata 
budaya Batak. 

        − OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

7. Membangun dua jalur 
wisata nasional, yaitu jalur 
geowisata Indonesia dan 
jalur wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan untuk 
memadukan pembangunan 
kepariwisataan Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dengan destinasi pariwisata 
unggulan di Indonesia serta 
memperkuat identitas 
sebagai destinasi 
pariwisata dengan nilai 
geologi dan sejarah yang 
signifikan di tingkat 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop 
pengembangan jalur 
geowisata Indonesia 
dan jalur wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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nasional. bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisasi 
perencanaan dan 
pelaksanaan program 
pembangunan jalur 
geowisata Indonesia 
dan jalur wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan dengan 
Kementerian bidang 
kepariwisataan, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota terkait 
di Indonesia. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyepatan pembagian 
peran dan pelaksanaan 
program bersama 
pembangunan jalur 
geowisata Indonesia 
dan jalur wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan dengan 
Kementerian bidang 
kepariwisataan, 
provinsi, dan 
kabupaten/kota terkait 
di Indonesia. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

−  OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi penyusunan 
profil jalur geowisata 
Indonesia dan jalur 
wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan berbasis 
teknologi informasi. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Dukungan 
pengembangan jalur 
geowisata Indonesia 
dan jalur wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
sebagai prioritas 
pembangunan yang 
berlokasi di Kab. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

jdih.humbanghasundutankab.go.id
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Humbang Hasundutan. − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembagian peran 
dalam pembangunan 
jalur geowisata 
Indonesia dan jalur 
wisata sejarah 
perjuangan pahlawan 
nasional akhir abad XIX 
yang berlokasi di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

8. Mengembangkan 
perencanaan interpretasi 
yang sesuai dengan 
segmen pasar wisatawan di 
setiap jalur untuk 
memperkuat pembangunan 
tema jalur wisata. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop perencanaan 
interpretasi jalur wisata 
lokal, regional, dan 
nasional. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan buku 
panduan interpretasi 
jalur wisata lokal, 
regional, dan nasional 
bagi para pemandu 
wisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan dan 
penyebaran buku 
panduan berwisata 
berbasis interpretasi di 
jalur wisata lokal bagi 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembuatan dan 
pemeliharaan aplikasi 
panduan berwisata 
berbasis interpretasi di 
jalur wisata lokal bagi 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
informasi jalur wisata 
dan interpretasi di 
seluruh daya tarik 
wisata dan di jalan 
utama setiap jalur 
wisata lokal, regional, 
dan nasional di wilayah 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Perguruan tinggi 

− Pengelola daya tarik wisata 

9. Mengembangkan kemitraan 
dengan Pemerintah, 

Program 
pengembangan daya 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan perencanaan 
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Pemerintah Provnsi lain, 
Pemerintah kabupaten/kota 
lain, dunia usaha, dan 
media dalam 
pengembangan jalur 
wisata. 

tarik wisata kebutuhan 
pengembangan 
kemitraan dengan 
Pemerintah Kab/Kota 
lain di Provinsi 
Sumatera Utara dan 
provinsi terkait di 
Indonesia dalam rangka 
pengembangan jalur 
wisata regional dan 
nasional. 

kepariwisataan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang kerja 
sama daerah 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penandatanganan MoU 
pengembangan jalur 
wisata regional dan 
nasional. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program Evaluasi pelaksanaan         − OPD Kab. Humbang − Kementerian bidang 
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pengembangan daya 
tarik wisata 

kemitraan dalam 
pengembangan jalur 
wisata regional dan 
nasional. 

Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

kebudayaan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

10. Membangun kesadaran 
masyarakat dan 
Pemerintah Desa terhadap 
pariwisata dan potensi 
pariwisata yang dimiliki 
desanya. 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pelatihan 
kepariwisataan bagi 
masyarakat dan 
Pemerintah Desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Workshop identifikasi 
potensi pariwisata di 
desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pelatihan penyusunan 
basis data pariwisata 
desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− BPS Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pengadaan dan 
pemeliharaan kios 
informasi pariwisata di 
kantor desa. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

11. Mengembangkan desa 
wisata budaya di 
Kecamatan Baktiraja. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan dan 
pengembangan produk 
pariwisata di desa 
wisata budaya Kec. 
Baktiraja. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
wisata budaya Kec. 
Baktiraja. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa wisata 
budaya Kec. Baktiraja. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Penyusunan profil desa 
wisata budaya di Kec. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
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tarik wisata Baktiraja. kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
wisata budaya Kec. 
Baktiraja. 

    

 

 

 

    OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan desa 
wisata budaya Kec. 
Baktiraja. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa wisata 
budaya di Kec. 
Baktiraja. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema pariwisata 
budaya. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa wisata 
budaya dengan biro 
perjaanan wisata dalam 
dan luar Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

     

 

 

   OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
wisata budaya di Kec. 
Baktiraja. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asoisasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

12. Mengembangkan desa 
wisata sejarah di 
Kecamatan Parlilitan dan 
Pollung. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop 
pengembangan desa 
wisata sejarah 
Kecamatan Parlilitan 
dan Pollung. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
wisata sejarah di 
Kecamatan Parlilitan 
dan Pollung. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa wisata 
sejarah di Kecamatan 
Parlilitan dan Pollung. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Penyusunan profil desa         − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
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tarik wisata wisata sejarah. kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
wisata sejarah 
Kecamatan Parlilitan 
dan Pollung. 

    

 

 

 

    OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan desa 
wisata sejarah 
Kecamatan Parlilitan 
dan Pollung. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa wisata 
sejarah berbasis 
teknologi informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema sejarah. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa wisata 
sejarah dengan biro 
perjalanan wisata 
dalam dan luar 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

     

 

 

   OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
wisata sejarah. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Asoisasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

13. Mengembangkan desa 
wisata agro di Kecamatan 
Pakkat, Onan Ganjang, 
Sijamapolang, Paranginan, 
dan Pollung. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Sosialisasi Pedoman 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 
Agro yang disusun oleh 
Kementerian 
Pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan dan 
pengembangan produk 
pariwisata di desa 
wisata agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
wisata agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa wisata 
agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil desa 
wisata agro. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
wisata agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
pariwisata agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 
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− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa wisata 
agro berbasis teknologi 
informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema wisata agro. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa wisata agro 
dengan biro perjalanan 
wisata dalam dan luar 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
wisata agro. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan 

− Asoisasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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14. Mengembangkan desa 
geowisata di Kecamatan 
Baktiraja, Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, dan 
Sijamapolang 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop 
pengembangan desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 
dan Sijamapolang. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan  bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 
dan Sijamapolang. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan  bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 
dan Sijamapolang. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
aya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 
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dan Sijamapolang − Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 
dan Sijamapolang 

    

 

 

 

    OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan desa 
geowisata di 
Kecamatan Baktiraja, 
Paranginan, 
Tarabintang, Pakkat, 
dan Sijamapolang 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa 
geowisata berbasis 
teknologi informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema sejarah. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 
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− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa geowisata 
dengan biro perjalanan 
wisata dalam dan luar 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

     

 

 

   OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
geowisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

15. Mengembangkan desa 
ekowisata di Kecamatan 
Pollung, Parlilitan, 
Tarabintang, Onan 
Ganjang, dan Paranginan. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan dan 
pengembangan produk 
pariwisata di desa 
ekowisata 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
ekowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 
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− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa 
ekowisata di 
Kecamatan Pollung, 
Parlilitan, Tarabintang, 
Onan Ganjang, dan 
Paranginan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil desa 
ekowisata di 
Kecamatan Pollung, 
Parlilitan, Tarabintang, 
Onan Ganjang, dan 
Paranginan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
ekowisata di 
Kecamatan Pollung, 
Parlilitan, Tarabintang, 
Onan Ganjang, dan 
Paranginan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
ekowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa 
ekowisata berbasis 
teknologi informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema ekowisata. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa ekowisata 
dengan biro perjalanan 
wisata dalam dan luar 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
ekowisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asoisasi usaha dan profesi 
pariwisata 
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− Perguruan tinggi 

16. Mengembangkan desa 
wisata petualangan di 
Kecamatan Parlilitan, 
Tarabintang, Pakkat, dan 
Baktiraja. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Sosialisasi Pedoman 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 
Petualangan yang 
disusun oleh 
Kementerian 
Pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop identifikasi 
kebutuhan dan 
pengembangan produk 
pariwisata di desa 
wisata petualangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
wisata petualangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 
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 − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa wisata 
petualangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil desa 
wisata petualangan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



41 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

tarik wisata wisata petualangan. kepariwisataan 

 

olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
pariwisata petulangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi desa wisata 
petualangan berbasis 
teknologi informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema wisata 
petualangan. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 
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− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa wisata 
petualangan dengan 
biro perjalanan wisata 
dalam dan luar 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
wisata petualangan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

17. Mengembangkan desa 
wisata kreatif di Kecamatan 
Doloksanggul dan Lintong 
Nihuta. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dengan 
sektor industri kreatif 
dalam pengembangan 
desa wisata kreatif di 
Kecamatan 
Doloksanggul dan 
Lintong Nihuta dan 
desa lain yang memiliki 
potensi industri kreatif. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Workshop 
pengembangan desa 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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tarik wisata wisata kreatif. kepariwisataan kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisai program 
pengembangan desa 
wisata kreatif. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan desa wisata 
kreatif di Kecamatan 
Doloksanggul dan 
Lintong Nihuta. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop penyusunan 
paket wisata di desa 
wisata kreatif di 
Kecamatan 
Doloksanggul dan 
Lintong Nihuta. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
pariwisata kreatif di 
desa wisata kreatif 
Kecamatan 
Doloksanggul dan 
Lintong Nihuta. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 
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− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan pusat 
informasi pariwisata di 
desa wisata kreatif 
berbasis teknologi 
informasi. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan/pengada
an fasilitas pendukung 
tema pariwisata kreatif. 

        Pemerintah Desa − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidnag 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− OPD bidang perhubungan 

− OPD bidang pekerjaan 
umum 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Fasilitasi kerja sama 
antara desa wisata 
kreatif dengan biro 
perjalanan wisata 
dalam dan luar 
Kabupaten HUmbang 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 
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Hasundutan. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan profil desa 
kreatif di Kecamatan 
Doloksanggul dan 
Lintong Nihuta. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan desa 
wisata kreatif. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
olahraga  

− Pemerintah Kecamatan 

− Asoisasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

18. Mengembangkan 
perencanaan interpretasi 
yang sesuai dengan produk 
pariwisata yang 
dikembangkan dan segmen 
pasar wisatawan di seluruh 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop perencanaan 
interpretasi setiap desa 
wisata tematik. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asoisasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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desa wisata tematik. Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan buku 
panduan interpretasi 
setiap desa wisata 
tematik. 

        − Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Asoisasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan dan 
penyebaran buku 
panduan berwisata 
berbasis interpretasi di 
desa wisata tematik 
bagi wisatawan. 

        − Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Asoisasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
informasi interpretasi di 
seluruh desa wisata 
tematik. 

        − Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− Asoisasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

19. Mengembangkan penelitian 
untuk mendukung 
penguatan daya tarik wisata 
sejarah, budaya, geowisata, 
keanekaragaman hayati, 
termasuk agrowisata. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penelitian dan 
sosialisasi hasil 
penelitian kebudayaan 
dan arkeologi di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penelitian dan 
sosialisasi hasil 
penelitian sejarah di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penelitian dan 
sosialisasi hasil 
penelitian geologi di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang energi dan 
sumber daya mineral 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penelitian dan 
sosialisasi hasil 
penelitian potensi hutan 
lindung 
(keanekaragaman 
hayati dan 
ekosistemnya), 
tanaman pangan, 
pertanian, perkebunan, 
peternakan, dan 
perikanan darat. yang 
dapat dikembangkan 
untuk pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, 
pertanian, perkebunan, 
peternakan, dan 
perikanan darat 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara  bidang kehutanan  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

20. Mengembangkan produk 
dan pengelolaan pariwisata 
pendidikan dan kreatif pada 
daya tarik wisata budaya, 
sejarah, dan agrowisata. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
dan pengelolaan 
pariwisata pendidikan 
dan kreatif pada daya 
tarik wisata budaya, 
sejarah, dan 
agrowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidnag 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. HUmbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pemanduan wisata bagi 
program wisata 
pendidikan dan kreatif 
pada daya tarik wisata 
budaya, sejarah, dan 
agrowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



49 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan famtri 
program wisata 
pendidikan dan kreatif 
pada daya tarik wisata 
budaya, sejarah, dan 
agrowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program wisata 
pendidikan dan kreatif 
pada daya tarik wisata 
budaya, sejarah, dan 
agrowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidnag 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. HUmbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

21. Mengembangkan produk 
dan pengelolaan pariwisata 
pendidikan dan minat 
khusus flora/fauna pada 
daya tarik wisata berbasis 
keanekaragaman hayati, 
dilengkapi dengan 
perencanaan pengelolaan 
pengunjung yang sesuai 
daya dukung. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan buku profil 
flora dan fauna Kab. 
Humbang Hasundutan 
untuk wisatawan. 

   

 

     OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi pramuwisata 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan dan 
pengelolaan program 
wisata pendidikan dan 
minat khusus flora dan 
fauna pada daya tarik 
wisata berbasis 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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keanekaragaman 
hayati. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pemanduan wisata bagi 
program wisata 
pendidikan dan minat 
khusus flora dan fauna. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penyusunan rencana 
pengelolaan 
pengunjung. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pengelola daya tarik wisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penanganan 
keselamatan dan 
keamanan wisatawan 
dalam penyelenggaraan 
program wisata 
pendidikan dan minat 
khusus flora dan fauna. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Kepolisian wilayah 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan 
famtrip program wisata 
pendidikan dan minat 
khusus flora dan fauna. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program wisata 
pendidikan dan minat 
khusus flora dan fauna 
dan pelaksanaan 
rencana pengelolaan 
pengunjung. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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22. Mengembangkan produk 
dan pengelolaan pariwisata 
pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi, 
dilengkapi dengan fasilitas 
dan pelayanan kesehatan, 
keselamatan, dan 
keamanan yang memenuhi 
standar. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan dan 
pengelolaan pariwisata 
pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pemanduan wisata bagi 
program wisata 
pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan produk 
dan usaha geoproduk, 
meliputi geosouvenir, 
geokuliner, geoseni, 
geohomestay, dan lain-
lain. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan Tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pelayanan keamanan 
dan keselamatan 
sesuai standar di daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kepolisian wilayah 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pembangunan dan 
pengadaan fasilitas 
keamanan dan 
keselamatan sesuai 
standar di daya tarik 

        − Pengelola daya tarik 
wisata 

− Kepolisian wilayah 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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wisata berbasis 
keragaman geologi. 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengelolaan 
pengunjung di daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pengelola daya tarik 
wisata 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi pramuwisata 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pengadaan peralatan/ 
perlengkapan untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
program wisata 
pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan 
famtrip program wisata 
pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program wisata 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 
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pendidikan dan 
petualangan pada daya 
tarik wisata berbasis 
keragaman geologi. 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

23. Mengembangkan even 
berskala nasional dan 
internasional dengan tema 
sejarah, budaya, dan 
geowisata secara regular. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi penyusunan 
konsep even nasional 
dan internasional 
dengan tema sejarah, 
budaya, dan geowisata 
secara regular. dengan 
para pakar dan pelaku 
usaha agro. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi penyusunan 
konsep even nasional 
dan internasional 
dengan tema sejarah, 
budaya, dan geowisata 
dengan Pemerintah 
Provinsi Sumatera 
Utara dan Kementerian 
bidang kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan even 
dengan tema sejarah, 
budaya, dan geowisata 
skala nasional. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyelenggaraan even 
dengan tema sejarah, 
budaya, dan geowisata 
skala internasional. 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian urusan luar 
negeri 

− Kementerian urusan energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian urusan 
kebudayaan 

− Badan Geologi 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Promosi 
penyelenggaraan even 
dengan tema sejarah, 
budaya, dan geowisata 
skala nasional dan 
internasional.  

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Badan Promosi Pariwisata 
Indonesia 

− Badan Promosi Pariwisata 
Prov. Sumatera Utara 

− Badan Promosi Pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi 
penyelenggaraan dan 
dampak even dengan 
tema sejarah, budaya, 
dan geowisata skala 
nasional dan 
internasional 

        − Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− BPS Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 
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− Pemerintan Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

24. Mengembangkan museum 
umum, museum khusus, 
dan museum hidup 
berbasis keunggulan dan 
kekhasan sejarah, budaya, 
dan geologi Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Workshop 
kebutuhanpengembang
an museum umum, 
museum khusus, dan 
museum hidup berbasis 
keunggulan dan 
kekhasan sejarah, 
budaya, dan geologi 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan dan 
sosialisasi rencana 
pengembangan 
museum (master plan, 
rencana program 
museum). 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Koordinasi dan 
sinkronisasi rencana 
pengembangan 
museum. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Pembangunan museum 
umum, museum 

        − OPD Kab. Humbang − Balai Arkeologi Medan 
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tarik wisata khusus, dan museum 
hidup. 

Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan dan 
pemutakhiran basis 
data museum umum, 
museum khusus, 
museum hidup berbasis 
keunggulan dan 
kekhasan sejarah, 
budaya, dan geologi 
berbasis teknologi 
informasi. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Perencanaan dan 
pengadaan fasilitas 
interpretasi di museum. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 
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− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengelolaan museum. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program 
pengembangan 
museum. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Badan Geologi 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang energi dan sumber 
daya mineral 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Asosiasi perjalanan wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

25. Mengembangkan 
pemanduan wisata yang 
interpretif dan kreatif dalam 
memberikan pengetahuan 
dan pengalaman berharga 
kepada wisatawan 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pelatihan teknik 
interpretasi bagi 
pengelola daya tarik 
wisata, pemandu 
wisata, dan interpreter. 

  

 

 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 

Simulasi dan 
pendampingan 
penerapan teknik 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− Pengelola daya tarik wisata 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 
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tarik wisata interpretasi bagi 
pengelola daya tarik 
wisata sejarah, budaya, 
keanekaragaman 
hayati, dan keragaman 
geologi. 

kepariwisataan − Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyediaan informasi 
interpretif dan kreatif di 
daya tarik wisata dan 
pusat informasi 
pariwisata. 

        − Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Pemberian 
penghargaan kepada 
pemandu wisata/ 
interpreter berdasarkan 
kepuasan wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

26. Mengembangkan forum 
komunikasi dan koordinasi 
lintas sektor dalam upaya 
konservasi budaya dan 
alam yang mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan. 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Pembentukan forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam upaya 
konservasi budaya dan 
alam yang mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
pertemuan reguler 
forum koordinasi lintas 
sektor dalam upaya 
konservasi budaya dan 
alam yang mendukung 
pembangunan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 
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kepariwisataan. − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Dukungan pelaksanan 
program bersama lintas 
sektor dalam upaya 
konservasi budaya dan 
alam yang mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, 
pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan 
darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

27. Mengembangkan program 
bersama antara 
Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara, 
dan Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dalam upaya perlindungan, 
pengembangan, 
pemanfaatan, dan 
pembinaan sumber daya 
budaya dan alam untuk 
mendukung pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan berdaya 
saing. 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Pertemuan para pihak 
dalam rangka 
perumusan program 
bersama bagi 
perlindungan, 
pengembangan, 
pemanfaatan, dan 
pembinaan sumber 
daya budaya dan alam 
untuk mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan 
berdaya saing 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Penyepakatan program 
bersama dan 
pembagian peran 
dalam upaya 
perlindungan, 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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pengembangan, 
pemanfaatan, dan 
pembinaan sumber 
daya budaya dan alam 
untuk mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan 
berdaya saing. 

tanaman pangan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan darat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
program bersama 
perlindungan, 
pengembangan, 
pemanfaatan dan 
pembinaan sumber 
daya budaya untuk 
mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan 
berdaya saing. 

        OPD Kab. HUmbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang 
kebudayaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
program bersama 
perlindungan, 
pengembangan, 
pemanfaatan dan 
pembinaan sumber 
daya alam untuk 
mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan 
berdaya saing. 

        OPD Kab. HUmbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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Program pengelolaan 
lingkungan untuk 
pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program bersama 
dalam upaya 
perlindungan, 
pengembangan, 
pemanfaatan, dan 
pembinaan sumber 
daya budaya dan alam 
untuk mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan 
berkelanjutan dan 
berdaya saing. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Kementerian bidang 
lingkungan hidup 

− Kementerian bidang 
kehutanan 

− Kementerian bidang energi 
dan sumber daya mineral 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kebudayaan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. HUmbang 
Hasundutan bidan  

28. Mengembangkan regulasi 
bagi perlindungan dan 
pelestarian sumber daya 
alam dan budaya, termasuk 
yang berada di lahan milik 
adat dan perorangan, 
dalam upaya membangun 
destinasi pariwisata yang 
berkelanjutan dan berdaya 
saing. 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan naskah 
akademik dan 
rancangan peraturan 
daerah tentang 
perlindungan terhadap 
keragaman geologi, 
keanekaragaman 
hayati, termasuk lubuk 
larangan dan hutan 
adat di Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perikanan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan peraturan 
daerah tentang 
perlindungan terhadap 
keragaman geologi, 
keanekaragaman 
hayati, termasuk lubuk 
larangan dan hutan 
adat di Kab. Humbang 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kehutanan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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Hasundutan. perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perikanan 

− Perguruan tinggi Perguruan 
tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan naskah 
akademik dan 
rancangan peraturan 
daerah tentang 
perlindungan terhadap 
seni dan budaya tradisi 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan peraturan 
daerah tentang 
perlindungan terhadap 
seni dan budaya tradisi 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan naskah 
akademik dan 
rancangan peraturan 
daerah tentang cagar 
budaya Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penetapan peraturan 
daerah tentang cagar 
budaya Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 
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− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Penyusunan, 
penetapan, dan 
sosialisasi peraturan 
bupati tentang 
pengelolaan cagar 
budaya milik 
masyarakat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan daya 
tarik wisata 

Sosialisasi peraturan 
daerah tentang 
perlindungan terhadap 
perlindungan terhadap 
keragaman geologi, 
keanekaragaman 
hayati, termasuk lubuk 
larangan dan hutan 
adat, seni dan budaya 
tradisi, serta cagar 
budaya. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Balai Arkeologi Medan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

29. Meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran masyarakat 
dan wisatawan terhadap 
pentingnya saling 
menghormati dan 
menghargai norma agama 
dan nilai budaya yang 
dianut. 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
pembinaan masyarakat 
desa dan pelaku usaha 
pariwisata tentang 
pentingnya saling 
menghormati dan 
menghargai norma 
agama dan nilai budaya 
yang dianut oleh 
masyarakat dan 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pendampingan kepada 
masyarakat dalam 
penyediaan informasi 
tentang produk dan 
fasilitas yang sesuai 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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dengan agama 
wisatawan. 

kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pendampingan kepada 
masyarakat dan pelaku 
usaha dalam 
penyediaan informasi 
untuk wisatawan 
tentang norma agama 
dan budaya masyarakat 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

30. Meningkatkan sadar wisata 
masyarakat melalui 
sosialisasi dan pembinaan 
sadar wisata yang 
berkesinambungan serta 
pengembangan Kelompok 
Sadar Wisata. 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
sosialisasi dan 
pembinaan sadar 
wisata bagi masyarakat 
desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
Kampanye dan 
Gerakan Sadar Wisata 
oleh Pokdarwis. 

        − Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pelatihan dan studi 
banding bagi Pembina 
Sadar Wisata di setiap 
kecamatan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Lomba Sadar Wisata 
Desa-Desa Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pemantauan dan 
evaluasi 
penyelenggaraan dan 
dampak kegiatan Sadar 
Wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pembentukan dan 
penetapan Kelompok 
Sadar Wisata di desa 
wisata tematik. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan 
organisasi Kelompok 
Sadar Wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
Forum Kelompok Sadar 
Wisata  

        − Pemerintah Desa 

− Pemerintah Kecamatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Dukungan operasional 
pembinaan Kelompok 
Sadar Wisata. 

        − Pemerintah Desa 

− Pemerintah Kecamatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pemantauan dan 
evaluasi kinerja 
Kelompok Sadar 
Wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

31. Membangun masyarakat 
sadar lingkungan sebagai 
penggerak pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutn melalui 
pendidikan dan pembinaan 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
sosialisasi dan 
pembinaan sadar 
lingkungan bagi 
masyarakat penggerak 
pariwisata di desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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berkesimbangunan Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
Kampanye dan 
Gerakan Sadar 
Lingkungan oleh 
Pokdarwis. 

        − Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pelatihan dan studi 
banding pengelolaan 
pariwisata berwawasan 
lingkungan bagi 
Pokdarwis. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Lomba Sadar 
Lingkungan Desa-Desa 
Wisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pemantauan dan 
evaluasi 
penyelenggaraan dan 
dampak kegiatan Sadar 
Lingkungan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

32. Mengembangkan forum 
komunikasi dan koordinasi 
lintas sektor dalam 
mengembangkan 
masyarakat sadar wisata 
dan sadar lingkungan yang 
menjunjung norma agama 
dan nilai-nilai budaya. 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pembentukan forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam mengembangkan 
masyarakat sadar 
wisata dan sadar 
lingkungan yang 
menjunjung norma 
agama dan nilai-nilai 
budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Penyelenggaraan 
pertemuan regular 
forum komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam mengembangkan 
masyarakat sadar 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 
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wisata dan sadar 
lingkungan yang 
menjunjung norma 
agama dan nilai-nilai 
budaya. 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Dukungan pelaksanaan 
program bersama lintas 
sektor dalam 
mengembangkan 
masyarakat sadar 
wisata dan sadar 
lingkungan yang 
menjunjung norma 
agama dan nilai-nilai 
budaya. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Perguruan tinggi 

Program pemberdayaan 
masyarakat 

Pemantauan dan 
evaluasi kinerja forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
Sadar Wisata dan 
Sadar Lingkungan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

33. Meningkatkan aksesibilitas 
darat dan danau berstandar 
nasional dari jalan tol 
Tebing Tinggi – Pematang 
Siantar – Parapat ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan, mencakup 
angkutan umum, angkutan 
wisata, papan informasi 
pariwisata, dan petunjuk 
arah menuju pusat-pusat 
kegiatan wisata di 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dalam peningkatan 
aksesibilitas darat dan 
danau berstandar 
nasional dari jalan tol 
Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata: 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Peningkatan jaringan 
jalan nasional, provinsi, 
dan kabupaten: 

        − Kementerian bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang pekerjaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
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Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Jalan nasional: 
Siborongborong – 
Doloksanggul 

Jalan provinsi: 
Doloksanggul – Pakkat 
dan Siborongborong – 
Muara – Bakkara Jalan 
kabupaten: 
Doloksanggul – 
Bakkara  

umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan, 
pemeliharaan, dan 
peremajaan angkutan 
umum darat dan danau 
terpadu menuju 
Doloksanggul, 
Baktiraja, dan Pakkat 
yang nyaman dan aman 
dari pintu keluar jalan 
tol Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi Angkutan 
Daerah 

− PT ASDP 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan, 
pemeliharaan, dan 
peremajaan angkutan 
wisata darat dan danau 
terpadu menuju dari 
pintu keluar dari jalan 
tol Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat ke 
Doloksanggul, 
Baktiraja, dan Pakkat 
yang nyaman dan aman 
dari pintu keluar jalan 
tol Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi Angkutan 
Daerah 
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Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
perusahaan angkutan 
umum dan wisata 
dalam rangka kerja 
sama pengadaan moda 
transportasi terpadu 
dari pintu keluar jalan 
tol Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pelatihan sadar wisata 
dan pelayanan 
pariwisata bagi supir 
angkutan umum dan 
angkutan wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Organisasi Angkutan 
Daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
informasi pariwisata 
Kab. Humbang 
Hasundutan di jalan tol 
Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
petunjuk arah menuju 
pusat kegiatan wisata 
dari pintu keluar jalan 
tol Tebing Tinggi – 
Pematang Siantar – 
Parapat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

34. Mengembangkan 
aksesibilitas darat dan 
danau berstandar nasional 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dan lintas daerah dalam 
peningkatan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang kerja 
sama daerah 
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dari Stasiun Kereta Api 
Pematang Siantar dan dari 
stasiun baru yang akan 
dibangun pada jalur kereta 
api Pematang Siantar – 
Danau Toba, ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

aksesibilitas darat dan 
danau berstandar 
nasional dari Stasiun 
Kereta Api Siantar dan 
dari stasiun baru yang 
akan dibangun pada 
jalur kereta api Siantar 
– Danau Toba, ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata. 

 

pembangunan − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan angkutan 
umum darat dari 
Stasiun Kereta Api 
Siantar dan dari stasiun 
baru yang akan 
dibangun pada jalur 
kereta api Siantar – 
Danau Toba ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT KAI 

− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan angkutan 
wisata darat Stasiun 
Kereta Api Siantar dan 
dari stasiun baru yang 
akan dibangun pada 
jalur kereta api Siantar 
– Danau Toba ke pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT KAI 

− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
informasi pariwisata 
Kab. Humbang 
Hasundutan di Stasiun 
Kereta Api Siantar dan 
stasiun baru yang akan 
dibangun pada jalur 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− PT KAI 
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kereta api Siantar – 
Danau Toba. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembuatan dan 
pemasangan papan 
petunjuk arah menuju 
pusat kegiatan wisata 
dari Stasiun Kereta Api 
Siantar dan dari stasiun 
baru yang akan 
dibangun pada jalur 
kereta api Siantar – 
Danau Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− PT KAI 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
perusahaan angkutan 
umum dan wisata 
dalam rangka kerja 
sama pengadaan moda 
transportasi terpadu 
dari Stasiun Kereta Api 
Siantar dan dari stasiun 
baru yang akan 
dibangun pada jalur 
kereta api Siantar – 
Danau Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisatan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

− PT KAI 

35. Mengembangkan 
aksesibilitas darat 
berstandar nasional dari 
arah barat yang 
menghubungkan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan 
Kabupaten Aceh Singkil 
Provinsi Aceh, Pakpak 
Bharat, dan Tapanuli 
Tengah. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Prov. 
Sumatera Utara dalam 
rangka pengembangan 
aksesibilitas antara 
Kab. Humbang 
Hasundutan dengan 
Pakpak Bharat, 
Tapanuli Tengah, dan 
Aceh Singkil (Provinsi 
Aceh). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 
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− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat, 
Tapanuli Tengah, dan 
Aceh Singkil (Provinsi 
Aceh) dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
peningkatan akseibilitas 
antarkota. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi pelaksanaan 
pembangunan/peningka
tan jalan yang 
menghubungkan Kab. 
Humbang Hasundutan, 
Pakpak Bharat, 
Tapanuli Tengah, Aceh 
Singkil.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Kementerian bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembangunan/peningk
atan jalan masuk di 
Kec. Pakkat, Parlilitan, 
Tarabintang dari arah 
Kab. Pakpak Bharat 
dan Tapanuli Tengah.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi 
pengembangan 
aksesibilitas darat 
berstandar nasional dari 
arah barat yang 
menghubungkan 
Kabupaten Humbang 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
Hasundutan bidang 
perhubungan 
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Hasundutan dengan 
Kabupaten Aceh Singkil 
Provinsi Aceh, Pakpak 
Bharat, dan Tapanuli 
Tengah. 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

36. Mengembangkan angkutan 
wisata, papan petunjuk 
arah, papan informasi dan 
interpretasi, serta kios 
informasi tematik di 
sepanjang jalur wisata 
regional yang 
menghubungkan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan 
kabupatan/kota lain di 
Kawasan Danau Toba, 
Provinsi Sumatera Utara, 
dan Kabupaten Aceh 
Singkil Provinsi Aceh. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Prov. 
Sumatera Utara dalam 
rangka angkutan 
wisata, papan petunjuk 
arah, papan informasi 
dan interpretasi, serta 
kios informasi tematik di 
sepanjang jalur wisata 
regional yang 
menghubungkan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan 
kabupatan/kota lain di 
Kawasan Danau Toba, 
Provinsi Sumatera 
Utara, dan Kabupaten 
Aceh Singkil Provinsi 
Aceh. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 
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Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten 
di Kawasan Danau 
Toba, di Provinsi 
Sumatera Utara, dan 
Kab. Aceh Singkil 
Provinsi Aceh dalam 
rangka angkutan 
wisata, papan petunjuk 
arah, papan informasi 
dan interpretasi, serta 
kios informasi tematik. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Fasilitasi koordinasi 
lintas wilayah untuk 
meningkatkan 
aksesibilitas 
antarkabupatan dalam 
rangka pengembangan 
jalur wisata regional. 

 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan angkutan 
wisata dan papan 
petunjuk arah sesuai 
tema jalur wisata 
regional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan papan 
informasi pariwisata, 
papan interpretasi, dan 
kios informasi sesuai 
tema jalur wisata 
regional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Asosiasi usaha pariwisata 
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Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan moda 
transportasi terpadu, 
papan petunjuk arah 
pada jalur yang 
menghubungkan Kab. 
Humbang Hasundutan 
dengan Kab. Aceh 
Singkil-Provinsi Aceh. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Aceh Singkil 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan papan 
informasi pariwisata, 
papan interpretasi, dan 
kios informasi pada 
jalur yang 
menghubungkan Kab. 
Humbang Hasundutan 
dengan Kab. Aceh 
Singkil-Provinsi Aceh. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Aceh Singkil 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi 
pengembangan 
angkutan wisata, papan 
petunjuk arah, papan 
informasi dan 
interpretasi, serta kios 
informasi tematik di 
sepanjang jalur wisata 
regional dan jalur yang 
menghubungkan Kab. 
Humbang Hasundutan 
dengan Kab. Aceh 
Singkil-Provinsi Aceh. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

37. Meningkatkan kapasitas 
Dermaga Bakkara dan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dan lintas wilayah 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 
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angkutan transportasi 
danau dari dan menuju 
pintu gerbang pariwisata 
Danau Toba di kabupaten 
lain (Tigaras, Merek, 
Parapat, Pangururan, dan 
Balige) maupun ke 
destinasi pariwisata 
unggulan lainnya di sekitar 
Danau Toba. 

dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
peningkatan kapasitas 
Dermaga Bakkara dan 
angkutan transportasi 
danau dari dan menuju 
pintu gerbang 
pariwisata Danau Toba 
di kabupaten lain 
(Tigaras, Merek, 
Parapat, Pangururan, 
dan Balige) maupun ke 
destinasi pariwisata 
unggulan lainnya di 
sekitar Danau Toba.   

perhubungan − OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT ASDP 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
perusahaan angkutan 
pelayaran untuk 
meningkatkan rute dan 
frekuensi pelayaran dari 
dan menuju pintu 
gerbang pariwisata 
Danau Toba di 
kabupaten lain (Tigaras, 
Merek, Parapat, 
Pangururan, dan 
Balige) maupun ke 
destinasi pariwisata 
unggulan lainnya di 
sekitar Danau Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT ASDP 

− Organisasi usaha 
pelayaran 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pembangunan dan 
peresmian Dermaga 
Bakkara beserta 
fasilitas di dalamnya 
(ruang tunggu, ruang 
kesehatan, fasilitas 
keamanan dan 
keselamatan, ruang 
komersial, tempat parkir 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT ASDP 

− Organisasi usaha 
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dll) sesuai standar 
nasional. 

pelayaran 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan pelayanan 
berstandar internasional 
di Dermaga Bakkara, 
termasuk pelayanan 
keamanan dan 
keselamatan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT ASDP 

− Organisasi usaha 
pelayaran 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Peresmian rute dan 
frekuensi pelayaran 
baru yang 
menghubungkan 
Dermaga Bakkara 
dengan pintu gerbang 
pariwisata Danau Toba 
di kabupaten lain 
(Tigaras, Merek, 
Parapat, Pangururan, 
dan Balige) dan 
destinasi pariwisata 
unggulan lainnya di 
sekitar Danau Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT ASDP 

− Organisasi usaha 
pelayaran 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi dampak 
peningkatan kapasitas 
Dermaga Bakkara dan 
angkutan transportasi 
danau terhadap angka 
kunjungan dan 
kepuasan wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

38. Meningkatkan kapasitas 
dan kualitas ruas jalan 
menuju Dermaga Bakkara 
untuk mendukung 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi kebutuhan 
peningkatan kapasitas 
dan kualitas ruas jalan 
menuju Dermaga 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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pergerakan arus distribusi 
orang dan barang yang 
menggunakan moda 
angkutan danau, termasuk 
wisatawan yang berasal 
dari destinasi pariwisata di 
Kawasan Danau Toba. 

Bakkara untuk 
mendukung pergerakan 
arus distribusi orang 
dan barang yang 
menggunakan moda 
angkutan danau, 
termasuk wisatawan 
dan kebutuhan 
pariwisata lainnya. 

perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pelebaran/peningkatan 
kualitas perkerasan/ 
pemeliharaan ruas jalan 
menuju Dermaga 
Bakkara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan/pembangun
an fasilitas pelengkap 
jalan berstandar 
nasional untuk 
meningkatkan 
keselamatan dan 
kenyamanan angkutan 
jalan, mencakup 
saluran drainase jalan, 
marka, rambu, dan 
lampu penerangan jalan 
pada ruas jalan menuju 
Dermaga Bakkara. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi dampak 
peningkatan kapasitas 
dan kualitas ruas jalan 
menuju Dermaga 
Bakkara terhadap 
kepuasan wisatawan 
dan masyarakat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

39. Mengembangkan terminal 
intermoda di Bandar Udara 
Silangit, serta sistem 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara dan PT 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
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angkutan umum massal 
dari Bandar Udara Silangit 
ke pusat pelayanan primer 
dan sekunder, serta dari 
pusat pelayanan ke daya 
tarik wisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Angkasa Pura II untuk 
mengembangkan 
terminal intermoda dan 
angkutan umum massal 
dari Bandara SIlangit ke 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

perhubungan pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
pengelola angkutan 
umum massal dalam 
rangka penyediaan 
angkutan umum massal 
dari Bandara SIlangit ke 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT Angkasa Pura II 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pengadaan dan 
peresmian terminal 
intermoda di Bandara 
Silangit dan angkutan 
umum massal dari 
Bandara Silangit ke 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− PT Angkasa Pura II 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
pelayanan pariwisata 
pada terminal kelas A 
dan C yang akan 
dibangun di 
Doloksanggul dan ibu 
kota kecamatan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Studi penyediaan 
angkutan umum yang 
menghubungkan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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Doloksanggul, Pakkat, 
dan Baktiraja dengan 
daya tarik wisata di 
seluruh wilayah Kab. 
Humbang Hasundutan. 

perhubungan − Organisasi angkutan 
daerah 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Penyediaan trayek dan 
armada angkutan 
umum yang 
menghubungkan 
Doloksanggul, Pakkat, 
dan Baktiraja dengan 
daya tarik wisata di 
seluruh wilayah Kab. 
Humbang Hasundutan.   

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi angkutan daera 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pelatihan pelayanan 
prima dan sadar wisata 
bagi supir angkutan 
umum massal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha perjalanan 
wisata 

− Asosiasi pramuwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi terminal 
intermoda dan kualitas 
moda transportasi dan 
pelayanannya yang 
menghubungkan 
Bandara Silangit 
dengan Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

− PT Angkasa Pura II 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi kualitas 
pelayanan angkutan 
umum massal yang 
menghubungkan 
Doloksanggul, Pakkat, 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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dan Baktiraja dengan 
daya tarik wisata di 
seluruh wilayah Kab. 
Humbang Hasundutan.  

kepariwisataan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

− PT Angkasa Pura II 

40. Meningkatkan kinerja 
pengoperasian sistem 
angkutan umum massal 
dari Bandar Udara Silangit 
ke pusat pelayanan primer 
dan sekunder melalui 
perencanaan sistem 
operasi angkut, meliputi 
frekuensi, waktu perjalanan, 
jarak waktu antar, kapasitas 
bus, serta informasi dan 
pelayanan wisata dalam 
rangka memberikan  
pelayanan dan pengalaman 
berkualitas kepada 
wisatawan. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Penyusunan, ujicoba, 
dan penetapan sistem 
pengoperasian 
angkutan umum massal 
dari Bandara Silangit ke 
pusat pelayanan primer 
(Doloksanggul) dan 
pusat pelayanan 
sekunder (Pakkat dan 
Baktiraja). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

− PT Angkasa Pura II 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Penyediaan informasi 
dan pelayanan wisata 
pada angkutan umum 
massal yang 
menghubungkan 
Bandara Silangit 
dengan pusat 
pelayanan primer 
(Doloksanggul) dan 
pusat pelayanan 
sekunder (Pakkat dan 
Baktiraja). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Organisasi angkutan 
daerah 

− PT Angkasa Pura II 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
sistem pengoperasian 
angkutan umum massal 
dan penyelenggaraan 
pelayanan wisata dari 
Bandara Silangit ke 
pusat pelayanan primer 
(Doloksanggul) dan 
pusat pelayanan 
sekunder (Pakkat dan 
Baktiraja). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Organisasi angkutan 
daerah 
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− PT Angkasa Pura II 

41. Mengembangkan sistem 
angkutan umum terpadu 
berbasis kereta api dari 
Bandar Udara Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Kementerian bidang 
perhubungan tentang 
kebutuhan 
pengembangan 
angkutan umum 
terpadu berbasis kereta 
api dari Bandar Udara 
Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        − OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Fasilitasi penyusunan 
studi kelayakan 
pengembangan sistem 
angkutan umum 
terpadu berbasis kereta 
api dari Bandar Udara 
Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        − OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Kementerian bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

− PT KAI 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi rencana 
pengembangan sistem 
angkutan umum 
terpadu berbasis kereta 
api dari Bandar Udara 
Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
berdasarkan hasil studi 
kelayakan. 

        − OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Kementerian bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

− PT KAI 

Program pembangunan Fasilitasi penyusunan         − OPD Prov. Sumatera − Kementerian bidang 
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aksesibilitas pariwisata dan penetapan rencana 
pengembangan sistem 
angkutan umum 
terpadu berbasis kereta 
api dari Bandar Udara 
Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Utara bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

− PT KAI 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
rencana 
pengembangan sistem 
angkutan umum 
terpadu berbasis kereta 
api dari Bandar Udara 
Internasional 
Kualanamu ke pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        − OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− Kementerian bidang 
perhubungan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

− PT KAI 

42. Meningkatkan kapasitas 
jalan melalui pelebaran 
badan jalan untuk jaringan 
jalan yang menghubungkan 
pusat pelayanan primer dan 
sekunder, antara pusat 
KSPK dan KPPK, serta 
antara pusat KSPK dan 
KPPK dengan daya tarik 
wisata di dalamnya. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Kecamatan 
dalam rangka 
peningkatan kapasitas 
jalan melalui pelebaran 
badan jalan untuk 
jaringan jalan yang 
menghubungkan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder, antara pusat 
KSPK dan KPPK, serta 
antara pusat KSPK dan 
KPPK dengan daya 
tarik wisata di 
dalamnya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan Koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
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aksesibilitas pariwisata Sumatera Utara dan 
Kementerian bidang 
pekerjaan umum dalam 
rangka meningkatkan 
kapasitas jalan provinsi 
dan nasional yang 
menghubungkan pusat 
pelayanan primer, 
sekunder, KSPK, dan 
KPPK. 

pekerjaan umum bidang pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Perbaikan jalan 
kabupaten yang 
menghubungkan KSPK 
dan KPPK dan daya 
tarik wisata di 
dalamnya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Penyusunan studi 
kelayakan dan rencana 
pembangunan jalan 
yang menghubungkan 
Kecamatan Paranginan, 
Lintongnihuta, 
Doloksanggul, 
Baktirajadan Pollung 
(sampai ke rencana 
taman bungga) 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pembangunan jalan 
yang menghubungkan 
Kecamatan Paranginan, 
Lintongnihuta, 
Doloksanggul, 
Baktirajadan Pollung 
(sampai ke rencana 
taman bungga) 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
dan hasil upaya 
kapasitas jalan melalui 
pelebaran badan jalan 
untuk jaringan jalan 
yang menghubungkan 
pusat pelayanan primer 
dan sekunder, antara 
pusat KSPK dan KPPK, 
serta antara pusat 
KSPK dan KPPK 
dengan daya tarik 
wisata di dalamnya 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

43. Meningkatkan kualitas jalan 
melalui pemeliharaan, 
rekonstruksi, dan 
rehabilitasi jaringan jalan 
menuju daya tarik wisata 
untuk kondisi jaringan jalan 
yang rusak, rusak berat, 
dan perkerasan nonaspal. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Kecamatan 
dan Pemerintah Desa 
dalam rangka 
meningkatkan kualitas 
jalan kabupaten dan 
jalan desa yang 
menghubungkan daya 
tarik wisata untuk 
kondisi jaringan jalan 
yang rusak, rusak berat, 
dan perkerasan 
nonaspal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program pembangunan Perbaikan dan 
pemeliharaan jalan 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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aksesibilitas pariwisata kabupaten dan jalan 
desa yang 
menghubungkan daya 
tarik wisata untuk 
kondisi jaringan jalan 
yang rusak, rusak berat, 
dan perkerasan 
nonaspal. 

pekerjaan umum 

− Pemerintah Desa 

perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
dan hasil upaya 
peningkatan kualitas 
jalan kabupaten dan 
jalan desa yang 
menghubungkan daya 
tarik wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

44. Mengembangkan angkutan 
umum dan angkutan wisata 
berbasis masyarakat dan 
tematik yang 
menghubungkan daya tarik 
wisata. 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Kecamatan 
dan Pemerintah Desa 
dalam rangka 
pengembangan 
angkutan umum dan 
angkutan wisata tematik 
berbasis masyarakat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Peremajaan angkutan 
umum untuk 
meningkatkan 
keselamatan, 
keamanan, dan 
kenyamanan 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 
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− Organisasi angkutan 
daerah 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Fasilitasi pengadaan 
angkutan wisata tematik 
berbasis masyarakat 
sesuai jalur wisata 
lokal. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program pembangunan 
aksesibilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi 
penyelenggaraan 
angkutan umum dan 
angkutan wisata tematik 
berbasis masyarakat. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

45. Meningkatkan penyediaan 
dan kualitas air bersih pada 
pusat pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, serta pusat-
pusat kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK Humbang 
Hasundutan, termasuk 
desa-desa wisata tematik. 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan peningkatan 
penyediaan dan 
kualitas air bersih yang 
dapat memenuhi 
kebutuhan wisatawan, 
usaha pariwisata, dan 
masyarakat.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Penyusunan rencana 
peningkatan 
penyediaan dan 
kualitas air bersih untuk 
pariwisata dan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
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masyarakat pada pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat-pusat 
kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK 
Humbang Hasundutan, 
termasuk desa-desa 
wisata tematik..  

Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
pembagian peran 
dalam peningkatan 
penyediaan dan 
kualitas air bersih untuk 
pariwisata dan 
masyarakat pada pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat-pusat 
kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK 
Humbang Hasundutan, 
termasuk desa-desa 
wisata tematik..  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Penyediaan dan 
peningkatan kualitas air 
bersih di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat-pusat 
kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK 
Humbang Hasundutan, 
termasuk desa-desa 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 
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wisata tematik.. − Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pemantauan dan 
evaluasi penyediaan 
dan peningkatan 
kualitas air bersih untuk 
pariwisata dan 
masyarakat.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

46. Mengembangkan jaringan 
air kotor dan limbah cair 
berstandar nasional dan 
ramah lingkungan di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, serta pusat-
pusat kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK Humbang 
Hasundutan. 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Koordinasi kebutuhan 
pengembangan 
jaringan air kotor dan 
limbah cair berstandar 
nasional dan ramah 
lingkungan di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat-pusat 
kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Sosialisasi standar 
nasional dan 
internasional jaringan 
fasilitas air kotor dan 
limbah cair kepada 
Pemerintah Kecamatan 
dan pelaku usaha. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pembangunan/perbaika
n jaringan air kotor dan 
limbah cair berstandar 
nasional di pusat 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 
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kegiatan wisata. − Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pemantauan dan 
evaluasi upaya 
pengembangan 
jaringan air kotor dan 
limbah cair di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta KSPK dan KPPK. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

47. Meningkatkan penyediaan 
dan kapasitas energi listrik 
yang dapat memenuhi 
kebutuhan wisatawan dan 
usaha pariwisata melalui 
pengembangan jaringan 
distribusi lisrik dan energi 
alternatif dengan 
memanfaatkan air terjun 
dan air sungai. 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Studi pengembangan 
energi listrik alternatif 
dengan memanfaatkan 
air terjun dan air sungai. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
energi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Penyusunan, 
penetapan, dan 
sosialisasi rencana 
penyediaan energi 
listrik untuk pariwisata 
dan masyarakat.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
energi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Sinkronisasi, 
koordinasi, dan 
pembagian peran 
dalam penyediaan 
energi listrik untuk 
pariwisata dan 
masyarakat. 

   

 

     OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
energi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 
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− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Penambahan kapasitas 
energi listrik untuk 
pariwisata dengan 
memanfaatkan air 
terjun dan air sungai. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
energi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pengembangan 
jaringan distribusi listrik 
ke seluruh daya tarik 
wisata di Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
energi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan Pemantauan dan 
evaluasi penyediaan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang energi 
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prasarana umum dan pengelolaan energi 
listrik untuk pariwisata 
dan masyarakat.  

perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perusahaan Listrik Negara 

− Perguruan tinggi 

48. Mengembangkan sistem 
pengelolaan sampah dan 
limbah padat yang 
berstandar nasional dan 
ramah lingkungan di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, serta pusat-
pusat kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK Humbang 
Hasundutan. 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Workshop sistem 
pengelolaan sampah 
dan limbah padat 
ramah lingkungan untuk 
pariwisata.  
 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Penyusunan dan 
sosialisasi pengelolaan 
sampah dan limbah 
padat ramah lingkungan 
kepada para pengelola 
usaha pariwisata dan 
pengelola desa wisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 
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− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pendampingan 
penerapan sistem 
pengelolaan sampah 
dan limbah padat 
ramah lingkungan 
kepada para pengelola 
usaha pariwisata dan 
pengelola desa wisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pengadaan dan 
pembangunan sistem 
pengelolaan sampah 
dan limbah padat 
ramah lingkungan di 
usaha pariwisata dan 
desa wisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem pengelolaan 
sampah dan limbah 
padat ramah lingkungan 
di pusat pelayanan 
primer Doloksanggul, 
pusat pelayanan 
sekunder Pakkat dan 
Baktiraja, serta pusat-

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 
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pusat kegiatan wisata di 
KSPK dan KPPK 
Humbang Hasunduta. 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

49. Mengembangkan jaringan 
telekomunikasi berbasis 
internet pusat pelayanan 
primer Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, pusat-pusat 
kegiatan wisata di KSPK 
dan KPPK Humbang 
Hasundutan, termasuk di 
desa-desa wisata tematik. 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan 
pengembangan 
jaringan telekomunikasi 
berbasis internet untuk 
mendukung pariwisata.  
 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemeirntah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Koordinasi dengan 
Kementerian bidang 
komunikasi dan 
informatika serta 
penyedia layanan 
telekomunikasi berbasis 
internet dalam rangka 
pengembangan 
jaringan internet di 
pusat pelayanan 
pariwisata, daya tarik 
wisata, dan desa wisata 
tematik.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemeirntah Desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pengadaan dan 
pemeliharaan 
perangkat komputer 
dan internet di daya 
tarik wisata dan desa 
wisata.  

        − Kementerian bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− Pemerintah Desa 

− Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

Program pembangunan 
prasarana umum 

Pendampingan 
pengelolaan internet 
bagi pengelola daya 
tarik wisata dan desa 
wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha daya tarik 
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wisata 

50. Mengembangkan pusat 
informasi pariwisata 
kabupaten di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul dan pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, serta pusat 
informasi pariwisata desa di 
desa-desa wisata tematik. 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Sosialisasi dan 
sinkronisasi program 
pembangunan pusat 
informasi pariwisata di 
pusat pelayanan primer 
Doloksanggul dan pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat informasi 
pariwisata desa di 
desa-desa wisata 
tematik.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Penyusunan DED 
Pusat Informasi di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul dan pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pembangunan pusat 
informasi pariwisata di 
pusat pelayanan primer 
Doloksanggul dan pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pengadaan kios 
informasi di desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 
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Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Penyediaan data dan 
informasi untuk pusat 
dan kios informasi 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pembuatan dan 
pemeliharaan sistem 
pelayanan online 
terpadu di pusat dan 
kios informasi 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pengadaan komputer 
dan perangkat 
pendukungnya untuk 
pusat dan kios 
informasi pariwisata.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

51. Mengembangkan hotel dan 
fasilitas akomodasi 
komersial lainnya yang 
berstandar nasional dan 
internasional, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di pusat pelayanan 
primer Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja, serta 
homestay tematik 
berstandar nasional di 
desa-desa wisata tematik 
sebagai prioritas 
pembangunan. 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Koordinasi kebutuhan 
pengembangan fasilitas 
akomodasi berstandar 
nasional dan 
internasional di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul dan di 
pusat pelayanan 
sekunder Pakkat dan 
Baktiraja, serta 
homestay tematik 
berstandar nasional di 
desa wisata tematik.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Koordinasi 
pengembangan 
investasi fasilitas 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
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akomodasi kelas 
bintang di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

penanaman modal pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan petunjuk 
pelaksanaan penerapan 
standar ramah 
lingkunga, ramah 
muslim, dan penerapan 
nilai-nilai budaya pada 
hotel dan fasilitas 
akomodasi komersial 
lainnya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Sosialisasi, pelatihan, 
dan pendampingan 
pengembangan 
homestay tematikbagi 
masyarakat di desa 
wisata tematik.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Fasilitasi pembentukan 
dan pengembangan 
lembaga pengelola 
homestay. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pengadaan fasilitas 
kamar homestay.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 
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Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pembangunan toilet 
bersih standar nasional 
di homestay.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Pemerintah Desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan dan 
dampak penyediaan 
hotel dan fasilitas 
akomodasi komersial 
lainnya yang berstandar 
nasional dan 
internasional, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta homestay tematik 
berstandar nasional di 
desa-desa wisata 
tematik.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

52. Mengembangkan fasilitas 
makan dan minum 
berstandar nasional dan 
internasional, serta ramah 
muslim di pusat pelayanan 
primer Doloksanggung, 
pusat pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, serta 
pusat KSPK dan KPPK 
Humbang Hasundutan. 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Sosialisasi standar 
nasional untuk produk 
dan usaha penyediaan 
makan dan minum 
kepada pengelola 
fasilitas makan dan 
minum di pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggung, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja, 
serta pusat KSPK dan 
KPPK Humbang 
Hasundutan.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 

− Perguruan tinggi 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



99 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
nasional untuk produk 
dan usaha penyediaan 
makanan dan minuman. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Sosialisasi dan 
pendampingan 
penerapan standar 
produk dan pelayanan 
halal bagi usaha jasa 
makanan dan minuman. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang usaha 
mikro, kecil, dan menengah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan kuliner 
khas lokal di setiap 
kecamatan.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah 
Kecamatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 

− Asosiasi juru masak 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Fasilitasi pembentukan 
dan pengembangan 
lembaga kuliner khas 
lokal.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah 
Kecamatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 
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− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi kualitas 
pelayanan dan dampak 
pengembangan fasilitas 
makan dan minum. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah 
Kecamatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa  

− Asosiasi usaha jasa 
makanan dan minuman 

− Perguruan tinggi 

53. Mengembangkan fasilitas 
dan pelayanan sanitasi 
berstandar nasional dan 
internasional, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di lokasi daya tarik 
wisata serta fasilitas 
pariwisata dan fasilitas 
umum. 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan peningkatan 
kualitas fasilitas dan 
pelayanan sanitasi 
berstandar nasional dan 
internasional, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di lokasi daya 
tarik wisata serta 
fasilitas pariwisata dan 
fasilitas umum.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
program bersama 
dalam rangka 
peningkatan kualitas 
fasilitas dan pelayanan 
berstandar nasional dan 
internasional, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di lokasi daya 
tarik wisata serta 
fasilitas pariwisata dan 
fasilitas umum. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 
Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Sosialisasi dan 
pendampingan 
penyediaan toilet bersih 
sesuai standar, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di daya tarik 
wisata, fasilitas 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
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pariwisata, dan fasilitas 
umum. 

Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pembangunan model 
toilet bersih, ramah 
lingkungan, dan ramah 
muslim di daya tarik 
wisata 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan 
Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Lomba toilet bersih, 
ramah lingkungan, dan 
ramah muslim 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

54. Mengembangkan fasilitas 
dan pelayanan kesehatan 
berstandar nasional dan 
internasional di daya tarik 
wisata dan pusat pelayanan 
primer Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder Pakkat 
dan Baktiraja. 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan peningkatan 
kualitas fasilitas dan 
pelayanan kesehatan 
berstandar nasional dan 
internasional di daya 
tarik wisata dan pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Kementerian bidang 
kesehatan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

− Perguruan tinggi 
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Pakkat dan Baktiraja.  

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
program bersama 
dalam rangka 
peningkatan kualitas 
fasilitas dan pelayanan 
kesehatan berstandar 
nasional dan 
internasional di daya 
tarik wisata dan pusat 
pelayanan primer 
Doloksanggul, pusat 
pelayanan sekunder 
Pakkat dan Baktiraja.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Kementerian bidang 
kesehatan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Sosialisasi standar 
nasional fasilitas dan 
pelayanan kesehatan.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− Kementerian bidang 
kesehatan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kesehatan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pembangunan rumah 
sakit skala nasional dan 
internasional di 
Doloksanggul, Pakkat, 
dan Baktiraja.  

        − Kementerian bidang 
kesehatan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pembangunan model 
klinik kesehatan di daya 
tarik wisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kesehatan 

 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kesehatan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

Program pembangunan Pemantauan dan 
evaluasi pelayanan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kesehatan 
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fasilitas umum kesehatan untuk 
pariwisata.  

kesehatan 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

55. Mengembangkan fasilitas 
dan pelayanan keamanan 
dan keselamatan 
berstandar nasional dan 
internasional di daya tarik 
wisata. 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Workshop kebutuhan 
pengembangan fasilitas 
pelayanan keamanan 
dan keselamatan untuk 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Sosialisasi standar 
nasional dan 
internasional fasilitas 
dan pelayanan 
keamanan dan 
keselamatan kepada 
para pengelola daya 
tarik wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pendampingan 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional untuk 
fasilitas dan pelayanan 
keamanan dan 
keselamatan di daya 
tarik wisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
standar nasional dan 
internasional untuk 
fasilitas dan pelayanan 
keamanan dan 
keselamatan di daya 
tarik wisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan bencana 

 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi usaha pariwisata 

56. Mengembangkan fasilitas 
dan prosedur penanganan 
bencana longsor dan 
kebakaran di daya tarik 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Sosialisasi 
pengembangan fasilitas 
dan prosedur 
penanganan bencana 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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wisata, desa wisata tematik, 
fasilitas pariwisata, dan 
fasilitas umum. 

longsor dan kebakaran 
di daya tarik wisata, 
desa wisata tematik, 
fasilitas pariwisata, dan 
fasilitas umum. 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanganan 
kebakaran 

 

kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pendampingan 
penerapan standar 
fasilitas dan 
penanganan bencana 
longsor dan kebakaran 
di daya tarik wisata, 
desa wisata tematik, 
fasilitas pariwisata, dan 
fasilitas umum.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanganan 
kebakaran 

 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Simulasi penerapan 
penanganan bencana 
longsor dan kebakaran 
di daya tarik wisata, 
desa wisata tematik, 
fasilitas pariwisata, dan 
fasilitas umum.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanganan 
kebakaran 

 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pemantauan dan 
evaluasi ketersediaan 
fasilitas dan 
penyelenggaraan 
penanganan bencana 
longsor dan kebakaran 
di daya tarik wisata, 
desa wisata tematik, 
fasilitas pariwisata, dan 
fasilitas umum.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanganan 
kebakaran 

 

− Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Kepolisian wilayah 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

57. Mengembangkan fasilitas 
parkir terpadu di daya tarik 
wisata yang berada pada 
kawasan lindung dan desa-
desa wisata tematik. 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Koordinasi dalam 
rangka pengembangan 
fasilitas parkir terpadu 
di daya tarik wisata 
yang berada pada 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  
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kawasan lindung dan 
desa wisata tematik. 

kepariwisataan − Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Penyusunan rencana 
pembangunan dan 
pengelolaan fasilitas 
parkir terpadu di daya 
tarik wisata yang 
berada pada kawasan 
lindung dan desa wisata 
tematik.  

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Penyepakatan 
pembagian peran dan 
program bersama 
penyediaan fasilitas 
parkir terpadu di daya 
tarik wisata yang 
berada pada kawasan 
lindung dan desa wisata 
tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pembangunan fasilitas 
parkir terpadu di 
kawasan lindung dan 
desa wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Desa 

− Pengelola daya tarik 
wisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Perguruan tinggi 

Program pembangunan 
fasilitas umum 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan dan 
dampak ketersediaan 
fasilitas parkir terpadu 
di daya tarik wisata 
yang berada pada 
kawasan lindung  dan 
desa wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha daya tarik 
wisata 
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58. Mengembangkan forum 
komunikasi bisnis regular 
dengan investor dalam dan 
luar negeri, bersama 
dengan sektor 
perdagangan dan industri. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan profil 
investasi pariwisata dan 
fasilitas/ kemudahan 
yang diberikan dalam 
berinvestasi di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Sosialisasi profil 
investasi pariwisata 
kepada para 
pengusaha fasilitas 
akomodasi kelas 
bintang.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan  

− Asosiasi usaha penyediaan 
akomodasi 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Koordinasi 
penyelenggaraan forum 
komunikasi bisnis 
regular dengan investor 
dalam dan luar negeri, 
bersama dengan sektor 
perdagangan dan 
industri  
 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyelenggaraan forum 
komunikasi bisnis 
regular dengan investor 
dalam dan luar negeri, 
bersama dengan sektor 
perdagangan dan 
industri.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Kementerian bidang urusan 
luar negeri 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Evaluasi pelaksanaan 
dan hasil 
penyelenggaraan forum 
komunikasi bisnis 
regular dengan investor 
dalam dan luar negeri, 
bersama dengan sektor 
perdagangan dan 
industri. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Kementerian bidang urusan 
luar negeri 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Perguruan tinggi 

59. Mengembangkan regulasi 
investasi pariwisata dalam 
rangka memberikan insentif 
kepada investor, tanpa 
menghilangkan aset daerah 
dan masyarakat, untuk 
mendorong percepatan 
pertumbuhan fasilitas dan 
usaha pariwisata 
berstandar nasional dan 
internasional. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyelenggaraan 
Focus Group 
Discussion tentang 
regulasi investasi 
pariwisata dalam 
rangka memberikan 
insentif kepada 
investor, tanpa 
menghilangkan aset 
daerah dan 
masyarakat, untuk 
mendorong percepatan 
pertumbuhan fasilitas 
dan usaha pariwisata 
berstandar nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pertanahan 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan naskah 
akademik dan 
rancangan Perda 
tentang investasi 
pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pertanahan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penetapan dan 
sosialisasi Perda 
tentang investasi 
pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pertanahan 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Koordinasi pelaksanaan 
Perda tentang investasi 
pariwisata dalam 
rangka memberikan 
insentif kepada 
investor, tanpa 
menghilangkan aset 
daerah dan 
masyarakat, untuk 
mendorong percepatan 
pertumbuhan fasilitas 
dan usaha pariwisata 
berstandar nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
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pendapatan daerah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pertanahan 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
Perda tentang investasi 
pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang penanaman modal 

− Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kab. Humbang 
Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
pendapatan daerah 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pertanahan 

60. Membangun pelayanan 
terpadu berbasis teknologi 
informasi untuk investasi 
pariwisata. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pembuatan sistem 
informasi pelayanan 
terpadu untuk investasi 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
pendapatan daerah 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Sosialisasi sistem 
informasi pelayanan 
terpadu untuk investasi 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
pendapatan daerah 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pemeliharaan dan 
pemutakhiran sistem 
informasi pelayanan 
terpadu untuk investasi 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
pendapatan daerah 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi sistem 
informasi pelayanan 
terpadu untuk investasi 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan keuangan/ 
pendapatan daerah 

− Perguruan tinggi 

61. Membangun kesadaran 
investor terhadap norma 
agama dan budaya 
masyarakat dan pasar 
wisatawan utama 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Sosialisasi norma 
agama dan nilai budaya 
yang berlaku di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan kepada 
investor.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pendampingan 
penerapan norma 
agama dan nilai 
budaya.di usaha 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
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pariwisata.   Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
norma agama dan nilai 
budaya di usaha 
pariwisata.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

62. Mengembangkan 
penegakan hukum yang 
kuat dalam penerapan 
norma agama dan nilai 
budaya yang berlaku di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan mekanisme 
insentif dan disinsentif 
bagi investor yang 
menerapkan norma 
agama dan nilai budaya 
yang berlaku di Kab. 
Humbang Hasundutan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dalam rangka 
pemberian insentif dan 
disinsentif bagi investor 
yang menerapkan 
norma agama dan nilai 
budaya yang berlaku di 
Kab. Humbang 
Hasundutan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Sosialisasi insentif dan 
disinsentif bagi investor 
yang menerapkan 
norma agama dan nilai 
budaya yang berlaku di 
Kab. Humbang 
Hasundutan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Perguruan tinggi 

63. Membangun koordinasi 
lintas sektor dalam 
mengembangkan informasi 
dan program promosi 
investasi pariwisata terpadu 
dengan sektor infrastruktur, 
pekerjaan umum, industri, 
dan perdagangan. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan profil 
investasi terpadu 
pariwisata dengan 
sektor infrastruktur, 
pekerjaan umum, 
industri, dan 
perdagangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dalam rangka 
pelaksanan promosi 
investasi terpadu 
dengan sektor 
infrastruktur, pekerjaan 
umum, industri, dan 
perdagangan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyelenggaran 
promosi investasi 
terpadu pariwisata 
dengan sektor 
infrastruktur, pekerjaan 
umum, industri, dan 
perdagangan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

64. Mengembangkan 
mekanisme pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
promosi investasi 
pariwisata terpadu 
pariwisata, perdagangan, 
dan industri yang sudah 
dilakukan. 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Penyusunan, 
penetapan, dan 
sosialisasi mekanisme 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
promosi investasi 
pariwisata terpadu 
pariwisata, 
perdagangan, dan 
industri yang sudah 
dilakukan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
promosi investasi 
pariwisata terpadu 
pariwisata, 
perdagangan, dan 
industri yang sudah 
dilakukan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perdagangan 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
investasi pariwisata 

Pemberian 
penghargaan bagi 
kinerja pihak-pihak 
yang telah mendorong 
percepatan 
pertumbuhan investasi 
pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pekerjaan umum 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perhubungan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang 
perdagangan 

− Perguruan tinggi 
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1. Mengembangkan kerja 
sama antara Pemerintah 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan dunia 
usaha untuk membentuk 
usaha pariwisata. 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Sosialisasi Ripparkab 
Humbang Hasundutan 
kepada dunia usaha. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan 
pengembangan kerja 
sama dengan dunia 
usaha untuk mengelola 
daya tarik wisata yang 
merupakan aset Pemda.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Seleksi dan 
penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama 
pengelolaan daya tarik 
wisata yang merupakan 
aset Pemda. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Kerja Sama 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan aset daerah 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi Perjanjian 
Kerja Sama pengelolaan 
daya tarik wisata yang 
merupakan aset Pemda. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Kerja Sama 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pengelolaan aset daerah 

2. Menerapkan dan 
meningkatkan pelayanan 
pendaftaran usaha 
pariwisata. 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Koordinasi 
penyelenggaraan 
pendaftaran usaha 
pariwisata terpadu 
dengan perizinan usaha 
lainnya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Kampanye pentingnya 
pendaftaran usaha 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan  bidang 
kepariwisaaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Asosiasi usaha pariwisata 
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Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Sosialisasi prosedur 
pendaftaran usaha 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Pemantauan dan 
evaluasi perizinan 
usaha pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perizinan terpadu 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanaman modal 

− Asosiasi usaha pariwisata 

3. Mengembangkan 
koordinasi lintas sektor 
yang intensif dan 
berkesinambungan dalam 
rangka membangun 
industri mikro, kecil, dan 
menengah (IMKM) yang 
mampu memenuhi 
kebutuhan industri 
pariwisata skala nasional 
dan internasional. 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Koordinasi lintas sektor 
dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
pengembangan IMKM 
yang mampu memenuhi 
kebutuhan industri 
pariwisata skala 
nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Sinkronisasi program 
dan pembagian peran 
dalam pengembangan 
IMKM yang mampu 
memenuhi kebutuhan 
industri pariwisata skala 
nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Fasilitasi pertemuan 
bisnis sama antara 
IMKM dengan industri 
pariwisata skala 
nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 
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− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program pengembangan 
IMKM yang mampu 
memenuhi kebutuhan 
industri pariwisata skala 
nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

4. Meningkatkan pembinaan 
terhadap industri mikro, 
kecil, dan menengah 
dalam rangka 
memberikan nilai tambah 
terhadap produk dan 
usaha yang dijalankan. 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
peningkatan kualitas 
desain produk IMKM 
dalam rangka 
memberikan nilai 
tambah terhadap produk 
dan usaha yang 
dijalankan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian  

− OPD. Prov. Sumatera 
Utara bidang perindustrian 
dan UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
peningkatan kualitas 
kemasan produk IMKM 
dalam rangka 
memberikan nilai 
tambah terhadap produk 
dan usaha yang 
dijalankan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian  

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pelatihan 
kewirausahaan bagi 
UMKM 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Fasilitasi bantuan 
pemodalan usaha bagi 
UMKM. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi hasil 
pembinaan IMKM 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

5. Mendorong terwujudnya 
komunikasi yang 
harmonis antara usaha 
pariwisata dengan industri 
mikro, kecil, dan 
menengah yang 
mendukung pariwisata. 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Pembentukan Forum 
Komunikasi Industri 
Pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Fasilitasi pertemuan 
Forum Komunikasi 
Industri Pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
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Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Evaluasi Forum 
Komunikasi Industri 
Pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

6. Mendorong terwujudnya 
kemitraan berjangka 
panjang, saling 
memperkuat, dan saling 
menguntungkan antara 
usaha pariwisata dengan 
usaha mikro, kecil, dan 
menengah melalui 
program fasilitasi dan 
pembinaan. 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Fasilitasi kemitraan 
antara usaha pariwisata 
dengan industri mikro, 
kecil, dan menengah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
pengembangan 
kemitraan berjangka 
panjang, saling 
memperkuat, dan saling 
menguntungkan antara 
usaha pariwisata 
dengan UMKM. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian dan UMKM 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Dukungan 
pengembangan 
kemitraan usaha 
pariwisata dengan 
UMKM.. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 
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− Asosiasi usaha pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Pemberian insentif bagi 
usaha pariwisata yang 
membangun kemitraan 
dengan UMKM Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program penguatan 
struktur industri 
pariwisata 

Evaluasi upaya 
pengembangan 
kemitraan usaha 
pariwisata dengan 
industri mikro, kecil, dan 
menengah melalui 
program fasilitasi dan 
pembinaan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian dan 
UMKM 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang bidang 
perindustrian dan UMKM 

− Komunitas dan asosiasi 
IMKM 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Perguruan tinggi 

7. Mendorong terwujudnya 
kemitraan antara industri 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dengan industri pariwisata 
nasional dan internasional 
dalam rangka perluasan 
pasar wisatawan. 

Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Workshop 
pengembangan 
kemitraan antara 
industri pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional dalam 
rangka perluasan pasar 
wisatawan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian  

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Fasilitasi 
pengembangan 
kemitraan antara 
industri pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional dalam 
rangka perluasan pasar 
wisatawan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian  

− Asosiasi usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Pemberian 
penghargaan kepada 
usaha pariwisata yang 
telah berhasil 
memperluas pasar 
melalui kemitraan yang 
dibangun dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang perindustrian  

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian  

− Asosiasi usaha pariwisata 

8. Membangun kemitraan 
dengan lembaga 
sertifikasi usaha 
pariwisata nasional dan 
internasional untuk 
mendorong percepatan 
upaya sertifikasi usaha 
pariwisata. 

Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Koordinasi dalam 
rangka identifikasi 
kebutuhan 
pengembangan kerja 
sama dengan lembaga 
sertifikasi usaha 
nasional dan 
internasional. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Koordinasi dengan 
lembaga sertifikasi 
usaha nasional dan 
internasional untuk 
pengembangan 
kemitraan jangka 
panjang dalam 
sertifikasi usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Penyepakatan program 
bersama dalam 
penyelenggaraan 
sertifikasi usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
kemitraan industri 
pariwisata 

Evaluasi pelaksanaan 
kemitraan dengan 
lembaga sertifikasi 
usaha pariwisata 
nasional dan 
intenrasional. 

       
 

 − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

9. Membangun kesadaran 
kolektif pelaku usaha 
pariwisata terhadap 
standar nasional dan 
internasional, prinsip-
prinsip ramah lingkungan 
dan ramah muslim, serta 
nilai-nilai budaya 
masyarakat Humbang 
Hasundutan. 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Sosialisasi standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Sosialisasi standar 
pengelolaan dan 
pelayanan ramah 
lingkungan bagi usaha 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi usaha 
penyediaan akomodasi 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Sosialisasi standar 
produk, fasilitas, dan 
pelayanan halal bagi 
usaha pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Fasilitasi sertifikasi 
nasional dan 
internasional untuk 
pengelolaan usaha 
ramah lingkungan. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
ramah lingkungan 
kepada pengelola usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi profesi dan usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Fasilitasi penerapan 
nilai-nilai budaya 
masyarakat Humbang 
Hasundutan pada usaha 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program peningkatan 
kredibilitas bisnis 

Pembuatan media 
komunikasi pariwisata 
ramah lingkungan, 
ramah muslim, dan 
menerapkan nilai-nilai 
budaya masyarakat 

  
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan  

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
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Humbang Hasundutan. pariwisata 

− Media cetak dan elektronik 

10. Mendorong penerapan 
standar usaha pariwisata 
dan standar produk serta 
pelayanan halal pada 
usaha pariwisata di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
produk dan pelayanan 
halal pada usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Fasilitasi sertifikasi 
standar usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Fasilitasi sertifikasi 
standar halal pada 
produk dan usaha 
pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang UMKM 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 
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Program peningkatan 
daya saing produk 
pariwisata 

Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
standar usaha 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

11. Membangun kesadaran 
kolektif pelaku usaha 
pariwisata terhadap 
pengembangan tanggung 
jawab terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Workshop tanggung 
jawab usaha pariwisata 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Penyepakatan program 
bersama usaha 
pariwisata dalam 
mewujudkan tanggung 
jawab terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha dan profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 

Pembuatan media 
komunikasi upaya 
usaha pariwisata dalam 
mewujudkan tanggung 
jawab terhadap 

        Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
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budaya lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan informatika 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program bersama usaha 
pariwisata dalam 
mewujudkan tanggung 
jawab terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Perguruan tinggi 

12. Membangun regulasi 
untuk mendorong 
tanggung jawab industri 
pariwisata terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Penyusunan, 
penetapan, dan 
sosialisasi regulasi 
untuk mendorong 
tanggung jawab industri 
pariwisata terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Sosialisasi dan 
pendampingan 
penerapan regulasi 
untuk mendorong 
tanggung jawab industri 
pariwisata terhadap 
lingkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
regulasi untuk 
mendorong tanggung 
jawab industri pariwisata 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

13. Mengembangkan 
mekanisme insentif bagi 
industri pariwisata yang 
telah menunjukkan 
kontribusi signifikan 
terhadap perlindungan 
dan pengembangan 
ligkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Penyusunan dan 
penetapan mekanisme 
mekanisme insentif bagi 
industri pariwisata yang 
telah menunjukkan 
kontribusi signifikan 
terhadap perlindungan 
dan pengembangan 
ligkungan alam, sosial, 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 
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dan budaya. − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Penilaian dan 
pemberian insentif bagi 
industri pariwisata yang 
telah menunjukkan 
kontribusi signifikan 
terhadap perlindungan 
dan pengembangan 
ligkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan 
tanggunjg jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya 

Pemantauan dan 
evaluasi pemberian 
insentif bagi industri 
pariwisata yang telah 
menunjukkan kontribusi 
signifikan terhadap 
perlindungan dan 
pengembangan 
ligkungan alam, sosial, 
dan budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang sosial 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa 

− Asosiasi usaha pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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1. Mengembangkan teknik 
dan media komunikasi 
pemasaran yang efektif 
dalam membangun citra 
destinasi pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, 
dan geowisata. 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Sosialisasi pariwisata sejarah, 
budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geowisata sebagai 
identitas pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Koordinasi kebutuhan 
pengembangan teknik dan 
media komunikasi pemasaran 
yang efektif untuk mendukung 
pembentukan citra sebagai 
destinasi pariwisata sejarah, 
budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geowisata. 

  
 
 
 
 
 
 
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Penyusunan strategi branding 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Sayembara pembuatan tagline 
dan logo untuk citra dan 
identitas pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Penyusunan dan sosialisasi 
buku pedoman penggunaan 
tagline dan logo pariwisata 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan media promosi 
untuk upaya pengiklanan dan 
penjualan pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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lingkungan hidup 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata. 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Evaluasi efektivitas teknik dan 
media komunikasi pemasaran 
yang diterapkan 
dalammendukung 
pembentukan citra sebagai 
destinasi pariwisata sejarah, 
budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geowisata 

     
 
 

   
 
 

OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata. 

- Perguruan tinggi 

2. Mengembangkan program 
bersama pemasaran 
pariwisata dengan 
kabupaten/kota lain dalam 
membangun tema jalur 
wisata regional dan 
nasional. 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
pengembangan program 
bersama pemasaran 
pariwisata dengan 
kabupaten/kota lain dalam 
membangun tema jalur wisata 
regional dan nasional.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi dan penyepakatan 
program bersama pemasaran 
pariwisata dengan sesuai tema 
jalur wisata regional dan 
nasional dengan 
kabupaten/kota lain di 
Sumatera Utara dan Indonesia. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian bersama tentang 
profil dan kebutuhan pasar 
wisatawan jalur wisata regional 
dan nasional. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program Sinkronisasi program         - OPD Kab. Humbang - Kementerian bidang 
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pengembangan 
promosi pariwisata 

pemasaran bersama dengan 
program pemasaran pariwisata 
Pemerintah Prov. Sumatera 
Utara. 

Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

 

kepariwisataan 
- Badan Promosi 

Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Penyelenggaraan program 
promosi bersama dengan 
kabupaten/kota lain dalam 
membangun tema jalur wisata 
regional dan nasional. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

3. Mengembangkan 
pengelolaan krisis yang 
cepat tanggap dan efektif 
dalam membangun citra 
yang positif terhadap 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Workshop pengelolaan krisis 
dalam membangun citra yang 
positif terhadap kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Penyusunan dan penetapan 
standar prosedur operasional 
pengelolaan krisis yang cepat 
tanggap dan efektif. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pelatihan dan pendampingan 
penerapan standar prosedur 
operasional pengelolaan krisis 
yang cepat tanggap dan 
efektif. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
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Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pembentukan tim pengelolaan 
krisis 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pembuatan dan pemeliharaan 
sistem informasi dan media 
center pengelolaan krisis. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
kinerja pengelolaan krisis 
dalam membangun citra yang 
positif terhadap kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
penanggulangan 
bencana 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Pemerintah Kecamatan 
- Pemerintah Desa 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

4. Membentuk dan 
mengembangkan Badan 
Promosi Pariwisata 
Daerah Kabupaten 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembentukan dan penetapan 
Badan Promosi Pariwisata 
Daerah Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        - Bupati Humbang 
Hasundutan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 
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Humbang Hasundutan. kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi dan sinkronisasi 
penyusunan dan pelaksanaan 
program Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

        Badan Promosi Pariwisata 
Daerah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Fasilitasi pengembangan 
organisasi Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Evaluasi kinerja Badan 
Promosi Pariwisata Daerah 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

5. Mengembangkan 
pemasaran pariwisata 
terpadu KSPN Toba dan 
sekitarnya sebagai 
destinasi pariwisata 
budaya dan geowisata 
berdaya saing melalui 
penelitian pasar dan 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Koordinasi dengan kab/kota di 
KSPN Toba dalam rangka 
sinkronisasi identitas 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan sebagai destinasi 
pariwisata budaya dan 
geowisata berdaya saing, 
dengan identitas destinasi 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
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program promosi 
bersama 

pariwisata lain di KSPN Toba. Humbang Hasundutan 
- Asosiasi profesi dan 

usaha pariwisata 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
penyepakatan program 
bersama pemsaran pariwisata 
terpadu KSPN Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Penyediaan dan pemutakhiran 
data dan informasi pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan 
sebagai destinasi pariwisata 
budaya dan geowisata pada 
situs web terpadu untuk 
pemasaran pariwisata KSPN 
Toba dan Geopark Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Penyediaan dan pemutakhiran 
data dan informasi pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan 
sebagai destinasi pariwisata 
budaya dan geowisata pada 
aplikasi online promosi 
pariwisata KSPN Toba dan 
Geopark Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Penyelenggaraan even 
promosi pariwisata bersama 
dengan kab/kota lain di KSPN 
Toba dan Geopark Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
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Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Evaluasi kinerja pemasaran 
pariwisata terpadu dalam 
membangun citra Kab. 
Humbang Hasundutan sebagai 
destinasi pariwisata budaya 
dan geowisata di KSPN dan 
Geopark Toba. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

6. Mengembangkan media 
promosi pariwiata terpadu 
dengan pariwisata Provinsi 
Sumatera Utara dan 
Indonesia. 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan dan peresmian 
situs web pariwisata tematik 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan sesuai citra 
sebagai destinasi pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan 
geowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pemeliharaan dan 
pemutakhiran web pariwisata 
tematik Kabupaten Humbang 
Hasundutan sesuai citra 
sebagai destinasi pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan 
geowisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi dengan Pemerintah 
Prov. Sumatera Utara dan 
Kementerian bidang 
kepariwisataan untuk 
membangun link situs web 
Kab. Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 
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dengan situs web pariwisata 
Provinsi Sumatera Utara dan 
Indonesia. 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan aplikasi online 
untuk e-marketing produk 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan. 

   
 
 
 
 

     OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pemeliharaan dan 
pemutakhiran aplikasi online 
untuk e-marketing produk 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
kinerja media promosi 
pariwiata terpadu Kab. 
Humbang Hasundutan dengan 
pariwisata Provinsi Sumatera 
Utara dan Indonesia. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

7. Mengembangkan 
kemitraan dengan usaha 
perjalanan wisata di 
daerah dan atau negara 
sumber pasar wisatawan. 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Koordinasi dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
pengembangan kemitraan 
dengan usaha perjalanan 
wisata di daerah dan atau 
negara sumber pasar 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 

jdih.humbanghasundutankab.go.id



138 

STRATEGI INDIKASI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

perjalanan wisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Inisiasi dan koordinasi kerja 
sama dengan asosiasi usaha 
perjalanan wisata di daerah 
sumber pasar wisatawan 
nusantara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Inisiasi dan koordinasi kerja 
sama dengan asosiasi usaha 
pariwisata di negara sumber 
pasar wisatawan 
mancanegara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Penandatanganan kerja sama 
dengan asosiasi usaha 
perjalanan wisata di daerah 
sumber pasar wisatawan 
nusantara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Penandatanganan kerja sama 
dengan asosiasi usaha 
perjalanan wisata di negara 
sumber pasar wisatawan 
mancanegara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 
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Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Fasilitasi kerja sama pengelola 
daya tarik wisata, pengelola 
fasilitas pariwisata, desa 
wisata, usaha perjalanan 
wisata dengan biro perjalanan 
wisata daerah dan negara 
sumber pasar wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 

Program 
pengembangan 
kemitraan pemasaran 

Evaluasi kinerja kerja sama 
dengan usaha perjalanan 
wisata di daerah dan atau 
negara sumber pasar 
wisatawan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Prov. 
Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi usaha 
perjalanan wisata 

- Perguruan tinggi 

8. Mengembangkan basis 
data dan penelitian pasar 
wisatawan nusantara 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang 
berkesinambungan. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penyusunan dan pemutakhiran 
basis data jumlah kunjungan 
dan profil wisatawan nusantara 
Kab. Humbang Hasundutan 
berbasis teknologi informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pelatihan dan pendampingan 
pengumpulan, pengolahan, 
dan penyajian daya kunjungan 
dan profil wisatawan nusantara 
kepada pengelola daya tarik 
wisata, desa wisata, dan 
pengelola usaha pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Pemerintah Desa 
- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian profil, karakteristik 
perjalanan, dan preferensi 
wisatawan nusantara terhadap 
produk pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

     
 
 

   OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian persepsi dan 
kepuasan wisatawan 
nusantara terhadap produk 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian segmentasi, 
penentuan target, dan 
pemosisian produk pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan 
bagi wisatawan nusantara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian market intelligence 
wisatawan nusatnara 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Koordinasi implementasi dan 
tindak lanjut hasil penelitian 
pasar wisatawan nusantara. 

  
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

9. Mengembangkan pasar 
wisatawan nusantara 
segmen keluarga dan 
pelajar/mahasiswa dari 
kabupaten lain di Kawasan 
Danau Toba, 
kabupaten/kota lain di 
Provinsi Sumatera Utara, 
DKI Jakarta dan sekitarnya, 
serta dari destinasi 
pariwisata unggulan 
Indonesia lainnya. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Sosialisasi pasar utama 
wisatawan nusantara kepada 
pelaku usaha pariwisata di 
Kab. Humbang Hasundutan 
dan Provinsi Sumatera Utara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penyebaran 
brosur/leaflet produk pariwisata 
pendidikan dan keluarga di 
kabupaten lain di Kawasan 
Danau Toba, kabupaten/kota 
lain di Provinsi Sumatera 
Utara, DKI Jakarta dan 
sekitarnya, serta dari destinasi 
pariwisata unggulan Indonesia 
lainnya. 

    
 

    OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Kerja sama dengan sekolah 
dan perguruan tinggi di 
kabupaten lain di Kawasan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 
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Danau Toba, kabupaten/kota 
lain di Provinsi Sumatera 
Utara, DKI Jakarta dan 
sekitarnya dalam 
penyelenggaraan pariwisata 
pendidikan sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan 
keragaman geologi. 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan pemasangan 
billboard pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan pada 
pusat kegiatan wisata di 
kabupaten lain di Kawasan 
Danau Toba, kabupaten/kota 
lain di Provinsi Sumatera 
Utara, DKI Jakarta dan 
sekitarnya, serta dari destinasi 
pariwisata unggulan Indonesia 
lainnya 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

10. Mengembangkan pasar 
wisatawan nusantara minat 
khusus sejarah dan 
budaya, keanekaragaman 
hayati, dan geologi dari 
seluruh Indonesia. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penyebaran 
brosur/ leaflet promosi 
pariwisata sejarah dan budaya, 
keanekaragaman hayati, dan 
geologi Kab. Humbang 
Hasundutan kepada komunitas 
sejarah, komunitas budaya, 
komunitas geologi, dan 
komunitas lingkungan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penyelenggaraan even 
promosi pariwisata sejarah 
Raja Si Singamangaraja, 
pariwisata budaya, dan 
geowisata. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 
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- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Badan Pengelola 
Geopark Toba 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penayangan 
video promosi pariwisata 
sejarah Raja Si 
Singamangaraja di media 
elektronik nasional. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisaa Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Komunitas sejarah 
- Media elektronik 

nasional 

11. Mengembangkan promosi 
pariwisata nusantara 
berbasis tema pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, 
dan geowisata dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi sesuai dengan 
segmen pasar wisatawan 
yang akan dituju. 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Workshop pengembangan 
media promosi tematik dan 
kreatif bagi wisatawan 
nusantara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi pembuatan media 
promosi tematik dan kreatif 
bagi wisatawan nusantara 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 
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(game, market place, aplikasi 
online gadget, dan lain-lain). 

informatika - Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan media promosi 
tematik dan kreatif bagi 
wisatawan nusantara (game, 
market place, aplikasi online 
gadget, dan lain-lain). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pemeliharaan dan 
pemutakhiran media promosi 
tematik dan kreatif bagi 
wisatawan nusantara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

12. Mengembangkan basis 
data dan penelitian pasar 
wisatawan mancanegara 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang 
berkesinambungan. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penyusunan dan pemutakhiran 
basis data jumlah kunjungan 
dan profil wisatawan 
mancanegara Kab. Humbang 
Hasundutan berbasis teknologi 
informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pelatihan dan pendampingan 
pengumpulan, pengolahan, 
dan penyajian daya kunjungan 
dan profil wisatawan 
mancanegara kepada 
pengelola daya tarik wisata, 
desa wisata, dan pengelola 
usaha pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Pemerintah Desa 
- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian profil, karakteristik 
perjalanan, dan preferensi 
wisatawan mancengara 
terhadap produk pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan. 

     
 
 

   OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian persepsi dan 
kepuasan wisatawan 
mancnaegara terhadap produk 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian segmentasi, 
penentuan target, dan 
pemosisian produk pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan 
bagi wisatawan mancanegara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Penelitian market intelligence 
wisatawan mancanegara 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Koordinasi implementasi dan 
tindak lanjut hasil penelitian 
pasar wisatawan 
mancanegara. 

  
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

13. Mengembangkan pasar 
wisatawan asal Malaysia, 
Singapura, Thailand, 
negara Asia lainnya, serta 
Belanda dan negara Eropa 
sebagai target utama 
wisman keluarga dan 
minat khusus sejarah dan 
budaya. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Sosialisasi pasar utama 
wisman keluarga dan minat 
khusus sejarah dan budaya 
kepada pelaku usaha 
pariwisata di Kab. Humbang 
Hasundutan dan Provinsi 
Sumatera Utara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penyebaran 
brosur/ leaflet online yang 
sesuai dengan preferensi 
produk pariwisata setiap target 
utama wisman keluarga dan 
dan minat khusus sejarah dan 
budaya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 

Pembuatan dan pemasangan 
billboard pariwisata Kab. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 
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wisatawan Humbang Hasundutan pada 
pusat kegiatan wisata di 
Malaysia, Singapura, Thailand, 
negara Asia lainnya, serta 
Belanda dan negara Eropa 
lainnya. 

kepariwisataan - Kementerian luar negeri 
- OPD Prov. Sumatera 

Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penayangan 
video promosi pariwisata 
Humbang Hasundutan pada 
televisi di Malaysia, Singapura, 
Thailand, negara Asia lainnya, 
serta Belanda dan negara 
Eropa lainnya. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian luar negeri 
- OPD Prov. Sumatera 

Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

14. Mengembangkan pasar 
wisman asal Jerman, 
Prancis, dan Australia 
sebagai target pasar 
utama wisman minat 
khusus keanekaragaman 
hayati dan geologi. 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Sosialisasi pasar utama 
wisman asal Jerman, Prancis, 
dan Australia sebagai target 
pasar utama wisman minat 
khusus keanekaragaman jayati 
dan geologi kepada pelaku 
usaha pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan dan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian luar negeri 
- OPD Prov. Sumatera 

Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
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Provinsi Sumatera Utara. komunikasi dan 
informatika 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisaa 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Kerja sama dengan kabupaten 
di Kawasan Danau Toba untuk 
promosi pariwisata minat 
khusus keanekaragaman 
hayati dan geologi kepada 
wisman asal Jerman, Prancis, 
dan Australia di daerah 
mereka. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisaa 

Program 
pengembangan pasar 
wisatawan 

Pembuatan dan penayangan 
video promosi pariwisata minat 
keanekaragaman jayati dan 
geologi pada televisi di 
Jerman, Prancis, dan Australia. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian luar negeri 
- OPD Prov. Sumatera 

Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisaa 
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15. Mengembangkan promosi 
pariwisata mancanegara 
berbasis tema pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, 
dan geowisata dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi sesuai dengan 
segmen pasar wisatawan 
yang akan dituju. 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Workshop pengembangan 
media promosi tematik dan 
kreatif bagi wisatawan 
mancanegara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Koordinasi pembuatan media 
promosi tematik dan kreatif 
bagi wisatawan mancanegara 
(game, market place, aplikasi 
online gadget, dan lain-lain). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan media promosi 
tematik dan kreatif bagi 
wisatawan mancanegara 
(game, market place, aplikasi 
online gadget, dan lain-lain). 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pemeliharaan dan 
pemutakhiran media promosi 
tematik dan kreatif bagi 
wisatawan mancanegara. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisaaan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 
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16. Mengembangkan informasi 
dan komunikasi yang 
interpretif pada media 
promosi pariwisata 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan untuk 
memberikan pengetahuan 
dan pemahaman kepada 
tentang budaya 
masyarakat Batak dan 
pelestarian lingkungan. 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Penyusunan informasi dan 
komunikasi interpretif dengan 
sasaran memberikan 
pengetahuan dan pemahaman 
kepada wisatawan tentang 
budaya masyarakat Batak dan 
pelestarian lingkungan untuk 
media promosi pariwisata Kab. 
HUmbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Sosialisasi materi informasi 
dan komunikasi interpretif 
kepada seluruh pelaku usaha 
dan pemasaran pariwisata 
Kab. Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pendampingan penggunaan 
materi informasi dan 
komunikasi interpretif pada 
upaya promosi yang dilakukan 
oleh pelaku usaha dan 
pemasaran pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pembangunan citra 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
efektivitas materi informasi dan 
komunikasi interpretif dalam 
memberikan pengetahuan dan 
pemahaman kepada tentang 
budaya masyarakat Batak dan 
pelestarian lingkungan kepada 
wisatawan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 
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- Perguruan tinggi 

17. Mengembangkan media 
promosi pariwisata yang 
ramah lingkungan dan 
bercirikan budaya khas 
Batak. 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Penyusunan dan sosialisasi 
petunjuk pembuatan media 
promosi ramah lingkungan dan 
bercirikan budaya khas Batak. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pembuatan model media 
promosi ramah lingkungan dan 
bercirikan budaya khas Batak. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
promosi pariwisata 

Pelatihan dan pendampingan 
pembuatan media promosi 
ramah lingkungan dan 
bercirikan budaya khas Batak 
bagi pelaku usaha dan pelaku 
pemasaran pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan.. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

18. Mengembangkan basis 
data kinerja pemasaran 
pariwisata bertanggung 
jawab berbasis teknologi 
informasi. 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Pembuatan dan pemutakhiran 
basis data kinerja pemasaran 
pariwisata berbasis teknologi 
informasi. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Pelatihan dan pendampingan 
Pembuatan basis data kinerja 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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pemasaran pariwisata berbasis 
teknologi informasi. 

komunikasi dan 
informatika 

kepariwisataan 
- Badan Promosi 

Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Evaluasi efektivitas basis data 
berbasis teknologi infomrasi 
dalam mengukur kinerja 
pemasaran pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
komunikasi dan 
informatika 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

19. Mengembangkan 
mekanisme pemantauan 
dan evaluasi pemasaran 
pariwisata dalam 
membangun citra 
destinasi pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, 
dan keragaman geologi 
berdaya saing. 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Penyusunan dan penetapan 
mekanisme pemantauan dan 
evaluasi program/kegiatan 
pemasaran pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Uji coba dan pendampingan 
pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi program/kegiatan 
pemasaran dalam membangun 
citra destinasi pariwisata 
sejarah, budaya, 
keanekaragaman hayati, dan 
keragaman geologi berdaya 
saing. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Evaluasi posisi Kab. Humbang 
Hasundutan dalam Indeks 
Pariwiata Indonesia 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Program evaluasi 
pemasaran pariwisata 

Evaluasi citra pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan sebagai 
destinasi pariwisata sejarah, 
budaya, keanekaragaman 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Badan Promosi 
Pariwisata Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Asosiasi profesi dan 
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hayati, dan keragaman geologi 
berdaya saing. 

usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 
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STRATEGI 
INDIKASI 

PROGRAM 
INDIKASI KEGIATAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

1. Mendorong 
pengembangan 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Fasilitasi pembentukan 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

  
 
 
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Fasilitasi koordinasi 
pengembangan 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata di Kab. 
Humbang Hasundutan 
dengan asosiasi usaha 
dan profesi pariwisata di 
Prov. Sumatera Utara, 
Pemerintah Prov. 
Sumatera Utara, dan 
Kementerian bidang 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Penyelenggaraan 
pembinaan organisasi 
usaha dan profesi 
pariwisata Kab. Humbang 
Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata pusat 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

2. Mengembangkan 
mekanisme komunikasi 
dan koordinasi yang 
berkesinambungan 
antara organisasi usaha 
dan profesi pariwisata 
dengan Pemerintah 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
komunikasi dan 
koordinasi yang 
berkesinambungan antara 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata dengan 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 
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Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Penyelenggaraan forum 
komunikasi dan 
koordinasi rutin dengan 
organisasi 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Penyepakatan pembagian 
peran antara Pemerintah 
Daerah, organisasi 
masyarakat terkait 
pariwisata, serta 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata dalam 
rangka percepatan 
pembangunan 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pembagian 
peran antara Pemerintah 
Daerah, organisasi 
masyarakat terkait 
pariwisata, serta 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata dalam 
rangka percepatan 
pembangunan 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Prov. 
Sumatera Utara 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

3. Mengembangkan 
program strategis 
bersama organisasi 
usaha dan profesi 
pariwisata dan 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Workshop penyepakatan 
program strategis 
bersama organisasi usaha 
dan profesi pariwisata dan 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dalam rangka percepatan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata  

- Organisasi masyarakat 
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dalam rangka 
percepatan 
pembangunan 
kepariwisataan. 

pembangunan 
kepariwisataan. 

terkait pariwisata 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Koordinasi pelaksanaan 
program program 
strategis bersama 
organisasi usaha dan 
profesi pariwisata dan 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dalam rangka percepatan 
pembangunan 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata  

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
program strategis 
bersama organisasi usaha 
dan profesi pariwisata dan 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dalam rangka percepatan 
pembangunan 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata  

- Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

4. Memperkuat fungsi dan 
peran Organisasi 
Perangkat Daerah 
bidang kepariwisataan 
melalui upaya reformasi 
birokrasi dan 
transformasi organisasi. 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Penyusunan, penetapan, 
dan sosialisasi road map 
reformasi dan tranformasi 
organisasi OPD bidang 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Bagian pemerintahan 
dan organisasi 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pelatihan dan 
pendampingan penerapan 
road map reformasi dan 
tranformasi organisasi 
OPD bidang 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Bagian pemerintahan 
dan organisasi 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
penerapan road map 
reformasi dan tranformasi 
organisasi OPD bidang 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Bagian pemerintahan 
dan organisasi 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
penerapan road map 
reformasi dan tranformasi 
organisasi OPD bidang 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Bagian pemerintahan 
dan organisasi 
Sekretariat Daerah Kab. 
Humbang Hasundutan 

- Perguruan tinggi 

5. Mengembangkan forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam mewujudkan 
percepatan dan 
keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
organisasi 

Pembentukan forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam mewujudkan 
percepatan dan 
keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi 

Penyelenggaraan forum 
komunikasi dan 
koordinasi lintas sektor 
dalam mewujudkan 
percepatan dan 
keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi 

Penyepakatan program 
strategis lintas sektor 
jangka menengah untuk 
mewujudkan percepatan 
dan keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi 

Koordinasi pelaksanaan 
program strategis lintas 
sektor dalam mewujudkan 
percepatan dan 
keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
organisasi 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program 
strategis lintas sektor 
dalam mewujudkan 
percepatan dan 
keterpaduan 
pembangunan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

6. Membentuk dan 
mengembangkan 
lembaga pengelola 
profesional untuk daya 
tarik wisata yang 
merupakan aset 
Pemerintah Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pembentukan BUMD/ 
BLUD/UPT 
kepariwisataan untuk 
mengelola daya tarik 
wisata milik Pemerintah 
Daerah. 

  
 

      OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemerintahan dan 
organisasi 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Dukungan 
pengembangan 
organisasi 
BUMD/BLUD/UPT 
kepariwisataan untuk 
mengelola daya tarik 
wisata milik Pemerintah 
Daerah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemerintahan dan 
organisasi 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pelatihan dan studi 
banding pengelolaan 
pariwisata bagi SDM 
pariwisata pada 
BUMD/BLUD/UPT 
pengelola daya tarik 
wisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi 
pariwisata 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Fasilitasi kerja sama 
dengan pihak ketiga 
dalam pengelolaan daya 
tarik wisata milik 
Pemerintah Daerah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemerintahan dan 
organisasi 

OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidan 
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
kinerja BUMD/BLUD/UPT 
pengelola daya tarik 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemerintahan dan 

OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidan 
kepariwisataan 
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wisata milik Pemerintah 
Daerah. 

organisasi 

7. Membentuk dan 
mengembangkan 
lembaga pengelolaan 
pariwisata di desa 
dengan memanfaatkan 
lembaga-lembaga yang 
sudah berkembang di 
desa (BUMDES, 
Kelompok Sadar 
Wisata, Karang 
Taruna, dan lain-lain). 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Workshop pembentukan 
lembaga pengelola 
pariwisata di desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penetapan lembaga 
pengelola pariwisata di 
desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Dukungan operasional 
lembaga pengelola 
pariwisata di desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Fasilitasi pembentukan 
dan pengembangan 
Koperasi Pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
koperasi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
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profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pemantauan dan evaluasi 
kinerja lembaga 
pengelolaan pariwisata di 
desa-desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pemantauan dan evaluasi 
kinerja Koperasi 
Pariwisata Kab.Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
koperasi 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Organisasi masyarakat 
terkait pariwisata 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

8. Memperkuat peran 
para Camat sebagai 
koordinator, motivator, 
dan evaluator 
pengembangan 
lembaga pengelola 
pariwisata di desa-

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Workshop penguatan 
peran kecamatan dalam 
pengembangan lembaga 
pengelola pariwisata di 
desa-desa. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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desa. Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pelatihan pengelolaan 
pariwisata untuk Muspika 
(Musyarawah Pimpinan 
Kecamatan) 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

− Pemerintah Kecamatan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Pelatihan dalam rangka 
pembinaan lembaga 
pengelola pariwisata di 
desa-desa oleh 
kecamatan. 

   
 

     Pemerintah Kecamatan 
 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan; 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan; 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
organisasi pariwisata 

Koordinasi tingkat 
kecamatan terhadap 
pengembangan dan 
pengelolaan pariwisata di 
desa-desa 

        Pemerintah Kecamatan 
 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

9. Mengembangkan 
regulasi bagi 
pengembangan dan 
pengelolaan produk 
pariwisata tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa wisata 
tematik. 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penyusunan dan 
penetapan standar produk 
bagi produk pariwisata 
tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− Kementerian bidnag 
kepariwisataan; 

− Lembaga pemerintah 
urusan ekonomi kreatif; 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perindustrian 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang UKM 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penyusunan dan 
penetapan mekanisme 
pengelolaan produk 
pariwisata tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− Kementerian bidnag 
kepariwisataan; 

− Lembaga pemerintah 
urusan ekonomi kreatif; 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perindustrian 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang UKM 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Sosialisasi, pelatihan, dan 
bimbingan teknis standar 
produk bagi produk 
pariwisata tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perindustrian 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang UKM 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Sosialisasi, pelatihan, dan 
bimbingan teknis 
pengelolaan produk 
pariwisata tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− Kementerian bidnag 
kepariwisataan; 

− Lembaga pemerintah 
urusan ekonomi kreatif; 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perindustrian 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang UKM 
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− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pemantauan dan evaluasi 
penerapan standar 
pengembangan dan 
pengelolaan produk 
pariwisata tematik yang 
dikembangkan di jalur 
wisata dan desa-desa 
wisata tematik. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perindustrian 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
UMKM 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
perindustrian 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang UKM 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemeirntah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

10. Mengembangkan 
pembinaan dalam 
pengelolaan 
pengunjung, 
lingkungan, dan 
dampak pariwisata 
sesuai dengan 
pedoman 
pembangunan 
destinasi pariwisata 
berkelanjutan. 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Sosialisasi Pedoman 
Destinasi Pariwisata 
Berkelanjutan yang 
disusun oleh Kementerian 
Pariwisata. 

        − OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Kementerian bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pelatihan penyusunan 
rencana pengelolaan 
pengunjung, pengelolaan 
lingkungan dan dampak 
pariwisata untuk 
mengantisipasi dampak 
negatif yang mungkin 
timbul. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pendampingan 
penyusunan dan 
penerapan rencana 
pengelolaan pengunjung, 
pengelolaan lingkungan 
dan dampak pariwisata 
untuk mengantisipasi 
dampak negatif yang 
mungkin timbul. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 

Dukungan penerapan 
rencana pengelolaan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 
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regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

pengunjung, pengelolaan 
lingkungan dan dampak 
pariwisata untuk 
mengantisipasi dampak 
negatif yang mungkin 
timbul. 

kepariwisataan − Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pemantauan dan evaluasi 
penerapan rencana 
pengelolaan pengunjung, 
pengelolaan lingkungan 
dan dampak pariwisata 
untuk mengantisipasi 
dampak negatif yang 
mungkin timbul. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Pemerintah Kecamatan 

− Pemerintah Desa 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

11. Mengembangkan 
regulasi tentang 
retribusi daya tarik 
wisata yang 
merupakan aset 
daerah. 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penyusunan naskah 
akademik dan rancangan 
Perda tentang retribusi 
daya tarik wisata yang 
merupakan aset daerah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Asosiasi usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penetapan dan sosialisasi 
Perda tentang retribusi 
daya tarik wisata yang 
merupakan aset daerah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Asosiasi usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan Perda 
tentang retribusi daya 
tarik wisata yang 
merupakan aset daerah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kab. Humbang 
Hasundutan 

− Asosiasi usaha 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

12. Mengembangkan 
pemantauan dan 
evaluasi yang 
konsisten dan 
berkesinambungan 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Penyusunan dan 
penetapan mekanisme 
pemantauan dan evaluasi 
yang konsisten dan 
berkesinambungan dalam 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
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dalam rangka 
pengawasan dan 
pengendalian 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

rangka pengawasan dan 
pengendalian 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

perencanaan 
pembangunan 

kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
sosial 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pembentukan tim 
pemantauan dan evaluasi 
dalam rangka 
pengawasan dan 
pengendalian 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
sosial 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi dalam 
rangka pengawasan dan 
pengendalian 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
sosial 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Perguruan tinggi 
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Program 
pengembangan 
regulasi dan 
mekanisme 
operasional 

Evaluasi efektivitas 
mekanisme pemantauan 
dan evaluasi yang 
diterapkan dalam 
mengawasi dan 
mengendalikan 
kepariwisataan di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        - OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
perencanaan 
pembangunan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang tata 
ruang 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kebudayaan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
lingkungan hidup 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
sosial 

− Asosiasi usaha dan 
profesi pariwisata 

− Perguruan tinggi 

13. Mengembangkan 
regulasi tentang 
program pendidikan, 
pelatihan, dan 
sertifikasi yang 
berkesinambungan 
bagi sumber daya 
manusia di bdiang 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengendalian 
kepariwisatan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
program pendidikan, 
pelatihan, dan sertifikasi 
yang berkesimbungan 
bagi SDM pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pembagian peran dalam 
pelaksanaan program 
pendidikan, pelatihan, dan 
sertifikasi yang 
berkesinambungan bagi 
SDM pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
program beasiswa untuk 
pendidikan dan kursus 
kepariwisataan bagi SDM 
di lingkungan pemerintah 
dan swasta. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- OPD Kab.Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

- Asosiasi profesi dan 
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usaha pariwisata 
- Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
pelatihan kepariwisataan 
tingkat dasar bagi SDM 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dengan OPD 
Prov. Sumatera Utara 
bidang kepariwisataan 
mengenai kebutuhan 
penyelenggaraan 
pelatihan kepariwisataan 
tingkat lanjutan bagi SDM 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dengan 
Kementerian bidang 
kepariwisataan mengenai 
kebutuhan 
penyelenggaraan 
pelatihan kepariwisataan 
tingkat ahli bagi SDM 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 
 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Fasilitasi 
penyelenggaraan 
sertifikasi bagi SDM 
pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 
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Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan program 
pendidikan, pelatihan, dan 
sertifikasi SDM pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

- Kementerian bidang 
kepariwisataan 

- OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

- Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

- Perguruan tinggi 

14. Mengembangkan kerja 
sama dengan Lembaga 
Sertifikasi Profesi untuk 
mempercepat sertifikasi 
sumber daya manusia 
pariwisata di Kabupaten 
Humbang Hasundutan. 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
pengembangan kerja 
sama dengan Lembaga 
Sertifikasi Profesi untuk 
mempercepat sertifikasi 
sumber daya manusia 
pariwisata di Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
ketenagakerjaan 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dengan 
Lembaga Sertifikasi 
Profesi untuk 
mempercepat sertifikasi 
sumber daya manusia 
pariwisata di Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
ketenagakerjaan 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyepakatan program 
bersama dalam 
penyelenggaraan 
sertifikasi kompetensi 
pariwisata bagi SDM 
pariwisata Humbang 
Hasundutan.. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
ketenagakerjaan 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Fasiltiasi 
penyelenggaraan 
sertifikasi kompetensi bagi 
SDM pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
ketenagakerjaan 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kemitraan 
dengan Lembaga 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
ketenagakerjaan 
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Sertifikasi Profesi untuk 
mempercepat sertifikasi 
sumber daya manusia 
pariwisata di Kabupaten 
Humbang Hasundutan 

 − Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi 

15. Mengembangkan 
mekanisme insentif bagi 
masyarakat, sumber 
daya manusia usaha 
pariwisata, dan aparatur 
pemerintah yang 
berkontribusi terhadap 
perwujudan 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang yang 
berbudaya, berdaya 
saing, dan 
berkelanjutan. 

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyusunan dan 
penetapan mekanisme 
insentif bagi SDM yang 
menjadi teladan dalam 
upaya mewujudkan 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang yang 
berbudaya, berdaya 
saing, dan berkelanjutan.  

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepegawaian 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Sosialisasi mekanisme 
insentif bagi SDM yang 
menjadi teladan dalam 
upaya mewujudkan 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang yang 
berbudaya, berdaya 
saing, dan berkelanjutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepegawaian 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Progran 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pemberian penghargaan 
bagi SDM yang menjadi 
teladan dalam upaya 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan yang yang 
berbudaya, berdaya 
saing, dan berkelanjutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan  

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepegawaian 

− Asosiasi profesi 
pariwisata 

− Perguruan tinggi  

16. Mengembangkan 
kurikulum muatan lokal 
tentang kekayaan 
sejarah dan budaya, 
keanekaragaman 
hayati dan 
ekosistemnya, bentang 
alam geologi sebagai 
potensi pariwisata 

Program 
pengembangan 
kelembagaan 
pendidikan 
kepariwisataan 

Koordinasi 
pengembangan kurikulum 
muatan lokal tentang 
potensi kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan pada 
pendidikan dasar dan 
menengah. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program Penetapan potensi         OPD Kab. Humbang − OPD Kab. Humbang 
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Kabupaten Humbang 
Hasundutan pada 
pendidikan dasar dan 
menengah. 

pengembangan 
kelembagaan 
pendidikan 
kepariwisataan 

kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan sebagai 
muatan lokal pada 
pendidikan dasar dan 
menengah di 
Kab.Humbang 
Hasundutan. 

Hasundutan bidang 
pendidikan 

Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan 
kelembagaan 
pendidikan 
kepariwisataan 

Penyusunan modul ajar 
muatan lokal potensi 
kepariwisataan 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan 
kelembagaan 
pendidikan 
kepariwisataan 

Pemantauan dan evaluasi 
proses belajar dan 
mengajar kurikulum 
muatan lokal 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

17. Mengembangkan kerja 
sama antara industri 
pariwisata Kabupaten 
Humbang Hasundutan 
dengan lembaga 
pendidikan 
kepariwisataan dalam 
rangka menyesuaikan 
pendidikan 
kepariwisataan dan 
kebutuhan industri 
pariwisata. 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dalam rangka 
identifikasi kebutuhan 
program pendidikan 
kepariwisataan yang 
sesuai dengan kebutuhan 
industri pariwisata.. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Workshop penyusunan 
program pendidikan 
kepariwisataan yang 
sesuai dengan kebutuhan 
industri pariwisata. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penandatanganan MoU 
dengan lembaga 
pendidikan 
kepariwisataan dalam 
rangka pengembangan 
program pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan 
industri pariwisata Kab. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  
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Humbang Hasundutan. 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyelenggaraan 
program pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan 
industri pariwisata Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kerja sama 
industri pariwisata dengan 
lembaga pendidikan 
kepariwisataan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

18. Mengembangkan 
lembaga pendidikan 
kepariwisataan tingkat 
menengah dan tinggi di 
Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Penyusunan kajian 
akademis pengembangan 
lembaga pendidikan 
menengah dan tinggi 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi  

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Workshop pengembangan 
lembaga pendidikan 
menengah dan tinggi 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Koordinasi dan studi 
banding pengembangan 
lembaga pendidikan 
menegah dan tinggi 
kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
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kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pembangunan gedung, 
kelembagaan, dan 
kelengkapansekolah 
menengah dan perguruan 
tinggi kepariwisataan Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
pendidikan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Peresmian sekolah 
menengah dan perguruan 
tinggi kepariwisataan di 
Kab. Humbang 
Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendiidkan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Dukungan 
penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan di 
sekolah menengah dan 
perguruan tinggi 
kepariwisataan di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendiidkan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 
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− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

 Program 
pengembangan SDM 
pariwisata 

Pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan di 
sekolah menengah dan 
perguruan tinggi 
kepariwisataan di Kab. 
Humbang Hasundutan. 

        OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
pendidikan 

− Kementerian bidang 
pendiidkan 

− OPD Prov. Sumatera 
Utara bidang 
kepariwisataan 

− OPD Kab. Humbang 
Hasundutan bidang 
kepariwisataan 

− Asosiasi profesi dan 
usaha pariwisata 

− Perguruan tinggi 

 

 

 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 

 

DOSMAR BANJARNAHOR 

 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SUHUT SILABAN, S.H. 

NIP. 19620624 198602 1 001 
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