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Kawasan Danau Toba mencakup tujuh Kabupaten di Sumatera Utara, yaitu 
Kabupaten

Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Karo,Tapanuli Utara, Humbang 
Hasundutan, dan Dairi. Danau toba adalah danau volkanik terbesar di dunia 
dan danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika.  Danau 
Toba terbentuk dri erupsi yang terjadi 900.000 tahun lalu, dan terjadi lagi 
500,000 tahun lalu dan 75.000 tahun lalu.  Proses ini yang turut membuat 
ekosistem dan flaura, fauna danau toba menjadi unik. Total ada 45 Geo-sites 
dalam 4 Geo-Area, yaitu Porsea Caldera, Haranggaol Caldera, Sibandang 
Caldera, dan Samosir Caldera.

Kedalaman danau toba mencapai 500 meter, menjadikan danau toba salah 
satu dari 10 danau terdalam di dunia.  Di tengah danau toba terdapat pulau 
samosir seluas 64,000 hektar, hampir seukuran Negara Singapura.

Pemerintah berencana menjadikan kawasan Danau Toba sebagai kawasan 
tujuan pariwisata yang akan dikelola oleh Badan Otorita Danau Toba 
(Executing Board of Lake Toba Tourism Authority).

Pariwisata adalah salah satu dari lima sektor yang diprioritaskan oleh 
pemerintahan Jokowi, di luar sektor makanan, energi, kelautan, industri dan 
zona ekonomi khusus.  Dalam rencananya ada 10 Tujuan Wisata yang akan 
dikembangkan, di mana Danau Toba adalah salah satunya. Tujuan wisata 
Danau Toba sejalan dengan PP no. 81 tahun 2014 tentang Tata Ruang 
Danau Toba, di mana didalamnya ada tiga area pengembangan pariwisata, 
yaitu Parapat, Pulau Samosir dan Kecamatan Balige. 
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Hal ini dapat dimaklumi, karena pariwisata termasuk empat besar pemasukan 
bagi devisa Indonesia. Harapannya sampai tahun 2020 pendapatan di sektor 
pariwisata akan meningkat sampai 25 Juta USD per tahun.

Rencananya Kawasan Pariwisata Danau Toba akan dibagi dalam 4 zona 
Pariwisata, yaitu:

  Area Koordinasi (Coordinative Area)
  Yang mencakup tujuh Kabupaten seluas 300.000 hektar.

  Zona Otoratif – Sibisa
  Yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir seluas 602 hektar.

  Zona Otoratif – Kebun Bunga
  Yang berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan dan   
  Tapanuli Selatan Area : + 573 Ha

Area Koordinatif danau Toba (Greater Lake Toba Coordinative Area)
Yang didalamnya akan dibangun berbagai fasilitas pariwisata 
seperti, dermaga, hotel internasional dan resor, rumah sakit 
internasional dan mobil gantung.

(dibandingkan Rp. 4 triliun di tahun 2014) (Tahun 2014 : 80 ribu orang)

(Tahun 2014 (250 ribu turis mancanegara, dan 3 juta turis domestik)

1 juta mancanegara
5 juta turis domestik

Laporan tentang  daya saing perjalanan dan pariwisata (The Travel and Tourism 
Competitiveness Report) tahun 2017 menempatkan Indonesia di urutan 
ke-14 (dari 136 negara) untuk keindahan alamnya, dan di urutan ke 23 
untuk budaya dan perjalanan bisnis. Namun untuk indikator keberlanjutan 
lingkungan, kesehatan dan kebersihan Indonesia masih terbelakang. Berada 
di tingkat 42, di Thailand (peringkat 34), Malaysia (26) dan Singapora (13).  
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Rencana lebih rinci baru untuk dua zona saja, yaitu:

Zona Otoratif – Sibisa, untuk dibangun Hotel internasional dan resor, 
Lapangan golf internasional, Fasilitas kebugaran, Akademi pariwisata, 
Hiburan makan malam, dan Vila.

Zona Otoratif – Taman Bunga dengan lokasi di  Kabupaten Humbang 
Hasundutan dan Tapanuli Utara seluas + 573 Ha. Rencananya akan dibangun 
Taman bunga (150 ha); Peternakan/Ranch (100 ha); Pertanian (100 ha); 
Ecoturisme (120 ha); Pabrikan Pertanian /Agriculture manufacturing (50 ha); 
dan hotel Internasional dan resor (53 ha).

Kerja sama yang ditawarkan kepada calon investor adalah: perjanjian jangka 
panjang (sampai 80 tahun),  Build-Operate-Transfer (BOT), Joint Venture, 
dan potensi kerja sama lain yang disepakati. 

• Jaringan jalan T241,963,323,000 
• Underground Concrete Box Utility      82,301,900,000 
• Jaringan pembuangan air     199,296,721,000 
• Jaringan Air Bersih       122,399,072,000 
• Area Hijau      30,963,068,000 
• Jaringan Irigasi     19,409,072,000 
• Listrik, dan jaringan gas     115,380,713,000 
• Kursi jalanan dan lansekap   81,925,227,000
• Fasilitas lansekap lainnya   9,960,159,000 
• Fasilitas Pendukung     60,486,681,000
• Pra persiapan     195,629,692,000 
Total Investasi      1,281,124,222,000 

• Hotel dan Tempat Pertemuan   11,320,000,000,000 
• Area Pariwisata berwawasan lingkungan    2,770,000,000,000
• Fasilitas Komersil dan Publik    3,720,000,000,000 
• Area Perumahan      5,160,000,000,000
Total Investasi      22,970,000,000,000INFRASTRUKTUR

Rp.1,281,124,222,000,
KOMERSIL

Rp. 22,970,000,000,000 

DANA YANG DIPERLUKAN

(Rp.1,28 Triliun) (Rp.2,29 Triliun)

Rincian Kebutuhan Dana untuk Infrastruktur:

Rincian Kebutuhan Dana untuk Proyek Komersil



Bank Dunia menunjukkan minatnya untuk mendanai tiga dari 10 proyek 
wisata ini melalui “Indonesia Tourism Development Program”, yaitu:

Dukungan dana dari Bank Dunia akan dipakai untuk: 

Komponen  Bantuan Teknis IPF terdiri dari bantuan teknis untuk mendukung 
persiapan:

Bank Dunia melihat Ada empat hambatan  dalam kepariwisataan di 
Indonesia, yaitu

Kesemuanya ini akan didukung dari pinjaman Bank Dunia sebanyak
180 juta USD. 

Meningkatkan keberlangsungan dan daya 
dukung pariwisata di area destinasi terpilih

Perencanaan kepariwisataan yang terintegrasi

Dokumen-dokumen perencanaan

Kemampuan pengelolaan program; termasuk 
pemantauan asset alam, budaya dan sosial

Studi tambahan yang diperlukan untuk 
mendukung RA 2, RA 3, dan RA 4, seperti 
UKM dan pengembangan keahlian serta 
peningkatan kondisi berusaha

Memperkuat kondisi lingkungan untuk 
investasi swasta dalam sektor pariwisata

meningkatkan kapasitas institusi untuk 
memfasilitasi pembangunan keberlanjutan 
kepariwisataan yang terintegrasi

Mendukung partisipasi lokal dalam ekonomi 
pariwisata

“Program for Results” (PforR) “Investment Project Financing” (IPF).

Keterlibatan Bank Dunia dalam Proyek Pariwisata

Borobudur Lombok Danau Toba

730 juta USD 20 juta USD

Buruknya akses dan kualitas infrastruktur, serta 
pelayanan bagi warga, pengunjung dan pengusaha. 
Seperti pengolahan limbah cair, sanitasi dan air 
bersih, kamar hotel dan jalan.

Terbatasnya pekerja pariwisata yang memiliki keahlian 
seperti pemandu wisata, makanan, dan pengalaman 
budaya yang menguntungkan dan berkelanjutan.



Lemahnya investasi dan usaha di sektor pariwisata 
baik di tingkat nasional maupun di area tujuan.

emahnya koordinasi dan kapasitas implementasi 
untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.  

Dalam kebijakan pengaman Bank Dunia, proyek ini masuk dalam kategori 
A untuk Penilaian Lingkungan versi Bank Dunia dan mewajibkan adanya 
Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/   Environmental and Social 
Management Framework (ESMF).  Selain itu perlu dilihat kebijakan Bank 
Dunia tentang Habitat Alami/Natural Habitats (OP/BP 4.04), Kehutanan (OP/
BP 4.36), Sumber-sumber Budaya Fisik/Physical Cultural Resources (OP/
BP 4.11), Masyarakat Adat (OP/BP 4.10), dan Pemukiman Kembali dengan 
Paksaan/Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12).

Badan Pembangunan Infrastruktur Daerah (BPID) dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan (The Regional Infrastructure Development 
Agency of the Ministry of Public Works and Housing (MPWH-RIDA) adalah 
lembaga yang akan mengeksekusi proyek ini. Akan dibentuk Panitia 
Pengarah dan Tim Teknis di dalam BPID. Panitia Pengarah terdiri dari 
Eselon I dari masing-masing kementerian terkait, dengan Wakil Ketua dari 
Deputi Infrastruktur BAPPENAS, dan Deputi Destinasi Tujuan dan Industri 
Pariwisata di Kementerian Pariwisata.  BPID menjadi penanggung jawab 
penerapan ESMF dan semuanya yang berhubungan dengan lingkungan dan 
kebijakan pengaman (safeguards) selama proyek berlangsung. 

Untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas proyek 
pariwisata ini, maka Bank Dunia menyiapkan Rencana Umum Pariwisata 
yang terintegrasi (The Integrated Tourism Master Plans/ITMPs). ITMP 
akan menjadi pedoman untuk identifikasi rencana yang akan menimbulkan 
resiko sosial dan lingkungan, serta wahana untuk konsultasi agar aspirasi 
para pemangku kepentingan dapat diserap. Kehilangan lahan, atau akses 
ke lahan adat, atau pengunjung yang tidak ramah, penggunaan narkotika, 
minuman keras dan pariwisata seks adalah potensi dampak negatif dari 
pengembangan industri pariwisata yang perlu diantisipasi

Kebijakan pengaman (safeguards) Bank Dunia yang digunakan dalam proyek 
IPF ini haruslah selaras dengan aturan hukum di Indonesia.  Beberapa 
kebijakan safeguards Bank Dunia yang perlu dilihat adalah OP 4.01tentang 
Penilaian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami,  OP 4.11 tentang 
Sumber Budaya Fisik, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.12 tentang Pemukiman 
Kembali dengan Paksaan, dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat.  Sementara 
aturan Indonesia mengharuskan adanya AMDAL (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan), UKL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Usaha 
Pemantauan Lingkungan) sebagai prasyarat lahirnya Ijin Lingkungan.

Selanjutnya Bank Dunia harus membuat ESMF yang dalam proses 
pembuatannya telah melakukan konsultasi publik di Indonesia. Putaran 
pertama konsultasi publik dilakukan atas Kerangka Acuan ESMF, yang 
diselenggarakan di Jakarta (3 April 2017); Borobudur, Magelang  (6 April 
2017); Parapat, Simalungun (10 April 2017); dan Senggigi, Lombok (12 
April 2017). Konsultasi publik kedua dilakukan atas ESMF  di Jakarta (19 Juli 
2017), Yogyakarta (17 Juli 2017); Medan (10 Juli 2017); dan Mataram (13th 
July 2017).

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ 
Environmental and Social Management 
Framework (ESMF) Bank Dunia

Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Proyek

Potensi Dampak Lingkungan dan sosial

Perbandingan kebijakan WB dengan Indonesia



Mekanisme Komplain akan dibentuk di bawah BPID untuk menerima 
keluhan dan memfasilitasi mekanisme complain. BPID akan membentuk Tim 
Grievance Redress Mechanism (GRM) untuk menerima dan memfasilitisasi 
penyelesaian dari masalah yang diangkat oleh masyarakat yang terkena 
dampak atau pemangku kepentingan lainnya mengenai kegiatan terkait. 
Prosedur, komposisi dan fungsi GRM akan dirancang pada fase awal 
implementasi dan terbuka untuk publik. 

Harus ada mekanisme yang jelas untuk memastikan adanya 
partisipasi masyarakat tanpa paksaan dan tekanan, agar kepentingan 
dan pendapatnya tidak terabaikan. Demikian juga agar mekanisme 
keberatan/komplain bukanlah sekedar mekanisme tanpa mampu 
mengambil keputusan untuk menyelesaikan (potensi) konflik. Perlu 
dipastikan juga agar para pemangku kepentingan benar-benar 
mengerti akan proyek ini, baik dampaknya maupun kegunaannya di 
masa depan, sehingga ketersediaan informasi yang lengkap, benar dan 
mudah diakses perlu terus dilakukan oleh pihak pengelola proyek.

Pemerintah seharusnya sudah melakukan konsultasi publik sebagai 
keniscayaan dalam sebuah proses pembangunan yang melibatkan 
warganya, sehingga potensi dukungan dari masyarakat akan lebih 
tinggi.

Bank Dunia bukanlah satu-satunya sumber pendanaan untuk proyek 
ini, karena itu perlu dipastikan bahwa kebijakan pengaman/safeguards 
minimum haruslah berlaku untuk keseluruhan proyek pariwisata ini, 
tanpa melihat sumber pendanaannya. Pemerintah harus memiliki 
aturan standar yang berlaku untuk proyek ini tidak peduli sumber 
keuangannya dari mana. Aturan standar tersebut mencakup analisa 
dampak lingkungan, penggusuran, mekanisme komplain, perlindungan 
bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. 

Mekanisme Komplain 

PENUTUP

1
2
3

debtWATCH Indonesia (dWI) didirikan tahun 1999 oleh enam orang aktivis 
yang terlibat dalam pemantauan dampak globalisasi dan utang luar 
negeri. Sebagai organisasi nirlaba tujuan  yang ingin dicapai adalah untuk 
membangun pengawasan sosial masyarakat dalam pengelolaan dana publik, 
untuk melakukan pendidikan populer tentang globalisasi dan utang luar 
negeri, dan untuk membangun jaringan komunitas di tingkat nasional dan 
region Asia-Pasifik untuk isu globalisasi dan utang luar negeri. Sejak awal 
berdirinya debtWATCH Indonesia telah melakukan pelatihan dan pendidikan 
untuk masyarakat, aktivis, dan kelompok perempuan.  dWI membangun  focal 
point dari masyarakat sampai aktivis untuk pelatihan Economic Literacy, 
menghasilkan Modul Pelatihan untuk Pelatih, beberapa publikasi dan film 
pendek tentang globalisasi dan dampaknya bagi penghidupan masyarakat. 
dWI dapat dihubungi lewat debtwatch@yahoo.com

debtWATCH Indonesia

PKPBerdikari diambil dari konsep Trisakti yang dicanangkan Presiden 
pertama, Ir. Soekarno yaitu mendorong kemandirian ekonomi. Untuk itu 
ada 5 isu utama yang dikerjakan PkpBerdikari: 1. Pemuda, 2. Perempuan, 
3. Lingkungan, 4. Keanekaan Budaya, dan 5. Implementasi Nawacita Jilid 2.

PKPBerdikari

TRISAKTI YANG 
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TERMAKTUB 
BERDIKARI

INDONESIA SENTRIS PLURARISME NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA
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