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Abstract. The tourism sector assists economic growth greatly in Tanah Laut Regency. The place which is often visited by 
the people are Batakan Beach and Pulau Datu. Batakan Beach is a marine tourism that integrated with the natural scenery 
of the beach which is located in the Batakan Village, Panyipatan District, Tanah Laut, South Kalimantan. One of the local 
efforts is the use of local resources which aim to develop tourism with the concept of ecotourism. The purpose of this study 
is to analyze the Ecotourism Development Strategy of Coastal Wetlands of Batakan Beach in Tanah Laut, South 
Kalimantan. The method used is collecting primary data by observation, interview and questionnaire. The used analysis is 
descriptive analysis and SWOT. SWOT analysis defined appropriate strategies for tourism development of Batakan Beach 
is education which are based on tourism attraction development, improving human resources in the field of eco-tourism, 
cooperation with stakeholders, and economic empowerment of local communities. 
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1. PENDAHULUAN  

 
Salah satu kawasan konservasi di Kalimantan 

Selatan yang dimanfaatkan untuk wisata alam adalah 
Taman Wisata Alam (TWA) Pelaihari Tanah Laut, 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 695/Kpts-II/1991 tanggal 11 oktober tahun 
1991 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan 
Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut di 
Kabupaten Dati II Pelaihari Provinsi Daerah Tingkat II 
Kalimantan Selatan seluas 35.000 Ha menjadi Taman 
Wisata Alam (TWA), Hutan Tanaman Produksi (HPT) 
dan Suaka Margasatwa (SM) dengan rincian TWA 
Pelaihari Tanah Laut seluas 1.500 Ha, SM Pelaihari 
Tanah Laut seluas 6.000 Ha dan HPT seluas 27.500 
Ha.   

Taman Wisata Alam Pelaihari tanah laut secara 
administratif terletak di Kabupaten Tanah Laut, 
Kecamatan Penyipatan. Pada Taman Wisata Alam 
tersebut terdapat Pantai Batakan yang merupakan 
obyek wisata bahari dengan panorama alam 
pegunungan dan pantai yang terletak di Desa 
Batakan, Kec.Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, 
Kalimantan Selatan.  Aksesibilitas darat dari kota 
Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari) menuju Pantai 
Batakan berjarak ± 40 km.  

Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata 
yang menjadi tren sejak beberapa tahun terakhir 
karena memiliki kekhususan dan berbeda dengan 
beberapa jenis wisata lainnya yaitu lebih 
mengutamakan konservasi lingkungan, pendidikan 
lingkungan dan menguntungkan penduduk lokal. 
Pengertian tentang ekowisata berkembang dari waktu 
ke waktu.  Namun pada hakekatnya, pengertian 
ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang 
bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang 
masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan 
mempertahankan keutuhan budaya masyarakat 
setempat (Fandeli & Mukhlison, 2000). 

Melihat karakteristik ekosistem di kawasan 
pesisir yang kompleks, pengelolaan ekowisata harus 
mengikuti kaidah-kaidah lingkungan dan berdasarkan 
pada prinsip keterpaduan. Pengelolaan ekowisata 
pesisir secara terpadu dimaksudkan untuk 
mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai 
aktivitas pengelolaan yang terdiri atas dua atau lebih 
sektor terkait. Keterpaduan juga dapat diartikan 
sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di 
wilayah pesisir dan lautan yang meliputi pengumpulan 
dan analisa data, perencanaan, implementasi dan 
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pengawasan  (Sorensen & Mc Creary dalam Dahuri et 
al., 2004). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu diteliti 
strategi pengembangan ekowisata pesisir lahan basah 
Pantai Batakan dalam rangka pelestarian kawasan 
TWA dan peningkatan perekonomian lokal 
masyarakat. 
 

2. METODE 
   

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pantai 
Batakan selama kurang lebih satu bulan. Subjek 
penelitian ini terdiri dari Kepala Resort KSDA TWA 
Pelaihari Tanah Laut, Sekretaris Desa Batakan, 
masyarakat di sekitar Pantai Batakan, wisatawan  dan 
pedagang di Pantai Batakan.  Teknik pengumpulan 
data terdiri dari wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 

Untuk menganalisa data digunakan analisis 
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi 
relasi-relasi sumberdaya ekowisata dengan 
sumberdaya yang lain (Damanik & Weber 2006).  
Menurut Rangkuti (1998), analisis SWOT 
mempertimbangkan faktor lingkungan internal sebagai 
kekuatan dan kelemahan serta faktorlingkungan 
eksternal sebagai peluang dan tantangan. 
Pertimbangan kedua faktor tersebut merupakan 
proses awal identifikasi.  

 
 Strength Weakness 

Opportunities SO WO 

Threat ST WT 

 
Keterangan :  
SO: memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk meraih 

peluang 
ST: memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk 

mengantisipasi ancaman, dan berusaha menjadikannya 
sebagai peluang 

WO: meminimalkan kelemahan, untuk meraih peluang 
WT: meminimalkan kelemahan untuk menghindar dari ancaman 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Secara geografis kawasan  TWA Pleihari Tanah 
Laut  berada pada posisi 114°37’ BT  - 114°38’30’’ BT 
dan 4°4’ LS  - °10’LS. Kawasan ini memiliki tofografi 
datar dengan tinggi minimum 2 mdpl dan tinggi 
maksimum 15 mdpl. Kondisi tanah di kawasan ini 

sebagian besar aluvial dengan tekstur kasar sampai 
halus serta fisiografi datar.  Kondisi geologinya erbagi 
dua yaitu daratan berawa air tawar dan daratan 
berpasir yang tidak tergenang (tanah kering). Memiliki 
tipe iklim B (tipe iklim Schmidt dan Ferguson) dengan 
curah hujan rata-rata 2.624 mm/tahun, kelembaban 
rata-rata 81 % serta suhu rata-rata 27° C. 

Tipe ekosistem di TWA Pleihari Tanah Laut  
terdiri atas  hutan rawa air tawar, hutan mangrove dan 
hutan pantai. Potensi flora hutan rawa air tawar di 
antaranya  galam (Melaleuca cajuputi), pulai atau 
pulantan (Alstonia angustiloba) ,   rengas (Gluta 
renghas), jambu  burung  (Cryptocarya tomentosa),  
belangiran (Shorea belangeran), kapur naga 
(Callophyllum soulatri), ketiau (Ganua motleyana), 
jenis rumput rawa dan paku rawa: purun (Lepironia 
mucronata) dan piai (Acrostichum aureum).  

Potensi flora yang dimiliki hutan ma ngrove 
diantaranya rambai atau pedada (Sonneratia 
caseolaris), api-api (Avicennia sp.), bakau  
(Rhizophora sp.), langadai (Bruguiera parviflora), 
nyirih (Xylocarpus granatum), nipah (Nypa fruticans) 
dan lain- lain. Potensi flora di hutan pantai diantaranya 
cemara laut (Casuarina equisetifolia), ketapang 
(Terminalia catappa), putat (Baringtonia racemosa), 
bungur (Lagerstroemia speciosa), nyamplung 
(Callophyllum inophyllum), pandan laut (Pandanus 
tectorius) (BKSDA KALSEL, 2004). 

Potensi fauna TWA Pleihari Tanah Laut antara 
lain beberapa jenis mamalia, seperti payau (Cervus 
unicolor),  kijang (Muntiacus muntjak), kancil 
(Tragulus javanicus), hirangan/lutung (Presbytis 
cristata), monyet ekor  panjang  (Macaca fascicularis), 
bajing tanah  (Lariscus insignis), babi hutan (Sus 
vittatus), kucing hutan (Felis bengalensis) dan lain- 
lain. Aves di antaranya pecuk ular (Anhinga 
melanogaster), kuntul kecil (Egretta garzetta), kuntul  
kerbau  (Bubulcus ibis), trinil betis  merah  (Tringa 
totanus),  gajahan (Numenius phaeopus), trinil pantai 
(Actitis hypoleucos), camar atau dara  laut   (Sterna 
sumatrana),  elang bondol (Haliastur indus), elang  
laut (Haliaetus leucogaster), elang tikus (Elanus 
caeruleus), burung madu (Nectarinia jugularis), raja 
udang (Pelargopsis capensis), raja udang biru 
(Halycon chloris), kipasan (Rhipidura javanica) dan 
lain- lain. Reptilia di antaranya biawak (Varanus 
salvator), ular sawah (Phyton reticulatus), penyu hijau 
(Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys 
imbricata) dan lain- lain (BKSDA KALSEL, 2004) 
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Setelah menganalisa segala sesuatu yang 

terdapat di Pantai Batakan dengan pendekatan 
SWOT strategi pengembangan yang telah disusun 
adalah sebagai berikut.   

Tabel 1.Rekapitulasi  analisis matrik SWOT 

 
 
                                           Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal Factor 

Kekuatan (Strength) 
1) Keindahan alam Pantai Batakan dengan 

hamparan air laut yang begitu luas, 
bersih dengan pemandangan yang indah 

2) Terdapat vegetasi yang khas di 
sepanjang area pantai yaitu cemara laut  

3) Status kawasan  Taman Wisata Alam 
sehingga kelestarian ekosistem terjaga 

4) Gelombang dan ombak yang tidak 
terlalu besar sehingga relatif aman bagi 
wisatawan 

 

Kelemahan (Weakness) 
1) Sarana dan prasana yang tersedia 

belum memadai dalam memenuhi 
kebutuhan wisatawan yang 
berkunjung. 

2) Tidak ada pos dan penjaga pantai 
yang menjaga keamanan pantai 
selama wisatawan berkunjung  

3) Kurangnya sumberdaya manusia yang 
handal di bidang ekowisata  

4) Kurangnya kesadaran masyarakat 
dalam menjaga kawasan pantai 
dengan adanya penggembalaan sapi 
di sekitar area pantai dan masyarakat 
yang berburu ubur-ubur di sepanjang 
pantai Batakan. 

Peluang (Opportunities) 
1) Terdapat Pulau Datu yang sering dikunjungi 

masyarakat yang ingin berziarah ke makam 
Datu Pemulutan.   Pulau Datu dapat ditempuh 
sekitar 30 menit menggunakan transportasi 
air (kelotok) dari Pantai Batakan. Hal tersebut 
merupakan peluang karena masyarakat yang 
telah selesai ziarah biasanya akan 
beristirahat di areal pantai Batakan sebelum 
kembali ke rumah. 

2) Pengembangan daya tarik obyek wisata 
Pantai Batakan akan dapat membantu 
peluang ekonomi, lapangan kerja) bagi 
masyarakat lokal, khususnya Desa Batakan 
dan Desa Tanjung Dewa 

3) Adanya Mou antara BKSDA Kalimantan 
Selatan dengan Pemda Kabupaten Tanah 
Laut No. PKS.2433/IV-K.23./KJSM/2015, 
No.180/66-MoU-KUM/2015 bahwa 
pengelolaan wisata TWA Pelaihari (Pantai 
Batakan) akan dikelola bersama. MoU 
ditindaklanjuti dengan kerjasama BKSDA 
Kalimantan Selatan dengan Dinas Pariwisata 
Kabupaten Tanah Laut yang saat ini masih 
dalam proses kajian dasar hukum. 

Strategi S-O 
1. Memberikan edukasi tentang konservasi 

dan lingkungan kepada wisatawan.   
2. Penerapan konsep ekowisata bagi 

wisatawan dan masyarakat dengan 
pemberian nama jenis-jenis pepohonan 
yang ada di areal wisata, pengenalan 
tumbuhan dan satwa yang ada di TWA 
Pelaihari (Pantai Batakan) dan 
melibatkan wisatawan dalam 
penanaman pohon di areal Taman 
Wisata Alam Pelaihari (Pantai Batakan).   

 

Strategi W- O 
1. Menjalin kerjasama dengan 

stakeholder  untuk pengembangan 
ekowisata di Taman wisata alam 
Pelaihari (Pantai Batakan), termasuk 
peningkatan sarana dan prasana 
ekowisata dam peningkatan sumber 
daya manusia melalui pelatihan dan 
pengetahuan tentang konservasi 
lingkungan dan ekowisata.  

Ancaman  (Threat) 
a) Kurangnya  kenyamanan wisatawan dalam 

berkunjung  karena adanya gangguan dari 
preman yang seringkali melakukan 
pemalakan uang masuk ke areal wisata meski 
jumlahnya tidak begitu besar namun 
seringkali mengganggu kenyamanan 
pengunjung.  Jika hal ini tidak segera 
ditangani akan mengancam kelangsungan 
wisata di Pantai Batakan. 

b) Belum adanya penjaga pantai yang 
seharusnya dapat menjaga keamanan yang 
ada di pantai saat wisatawan melakukan 
aktivitaswisata dan berenang di dekat pantai. 

Strategi S-T 
1. Peningkatan keamanan kawasan pantai 

dengan melibatkan masyarakat setempat 
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi 

yang baik dengan masyarakat setempat 
untuk melakukan pengawasan dan 
pemeliharaan kawasan Taman Wisata 
Alam Pelaihari (Pantai Batakan).  

 

Strategi W-T 
1. Pemberdayaan masyarakat lokal 

dalam pengembangan obyek wisata 
pantai batakan agar tidak terjadi konflik 
atau kesenjangan antara pengelola 
dan masyarakat sekitar 
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1) Strategi S-O merupakan upaya yang digunakan 
untuk menarik keuntungan secara kompetitif dari 
peluang yang tersedia dalam lingkungan 
eksternal.  

2) Strategi S-T merupakan strategi untuk 
mengeksplorasi kekuatan agar mampu 
mengatasi ancaman/kendala/tantangan. 

3) Strategi W-O merupakan upaya mengatasi 
kelemahan dengan memobilisasi sumber daya 
untuk meraih peluang. Di Pulau Sempu, Satria 
(2009) mendapatkan bahwa masyarakat dan 
pemerintah lokal dapat berperan aktif dan 
menjadi stakeholder terhadap pengembangan 
wilayah. Salah satunya adalah mengembangkan 
unit ekonomi (BUMDES-Badan Usaha Milik 
Desa) dan Koperasi untuk mendukung aktivitas 
dan kebutuhan para wisatawan, mulai dari unit 
usaha makanan, souvenir, MCK, penyebrangan 
(kapal nelayan), penginapan, parkir hingga 
pemandu wisata. 

4) Strategi W-T merupakan upaya untuk 
memperkuat diri dalam usaha untuk 
memperkecil kelemahan internal dan 
mengurangi tantangan eksternal. Pemberdayaan 
perekonomian masyarakat lokal dalam 
pengembangan obyek wisata pantai batakan 
misalnya dengan membina masyarakat dalam 
pembuatan produk/kerajinan daerah  yang 
bernilai jual  tinggi (Citra, 2017).  Horwich et.al 
dalam Lindberg dan Hawkins (1995) 
menyatakan dalam waktu 2 tahun, 15 
(limabelas) orang prempuan desa di Belize 
mampu menghasilkan $ 20.000 melalui 
penjualan kerajinan dan souvenir.  Hal tersebut 
menunjukkan manfaat ekonomi mulai dirasakan 
penduduk desa Belize.  Pemberdayaan 
masyarakat lokal  disisi lain dapat mengurangi 
terjadi konflik atau kesenjangan antara pengelola 
dan masyarakat sekitar.   

 

4. SIMPULAN  
 

Strategi yang dapat digunakan dalam 
pengembangan ekowisata pesisir pantai Batakan 
adalah  
1) pemahaman tentang konservasi dan ekowisata 

kepada masyarakat dan wisatawan dengan cara 
pengembangan atraksi wisata berbasis edukasi 

2) menjalin kerjasama  dengan stakeholder  untuk 
pengembangan ekowisata di Taman wisata alam 

Pelaihari (Pantai Batakan) termasuk peningkatan 
sarana dan prasana  

3) peningkatan sumber daya manusia melalui 
pelatihan dan pengetahuan tentang konservasi 
lingkungan dan ekowisata  

4) pemberdayaan perekonomian masyarakat lokal 
dalam pengembangan obyek wisata pantai 
batakan misalnya dengan membina masyarakat 
dalam pembuatan produk/kerajinan daerah  yang 
bernilai jual  tinggi. 
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