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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pariwisata dalam beberapa tahun terkahir menjadi primadona sebagai 

penggerakan roda pertumbuhan ekonomi, salah satunya sebagai sektor penghasil 

devisa yang berimplikasi terhadap signifikansi pemasukan suatu negara atau 

dearah. Pengelolaan situs cagar budaya Benteng Madang merupakan upaya terpadu 

pemerintah daerah bukan hanya sekedar untuk melindungi tetapi juga untuk 

meningkatkan potensi wisata cagar budaya tersebut dengan mengembangkan, dan 

memanfaatkannya sesuai dengan regualasi. Regulasi tersebut adalah UU No.11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Permendikbud No.52 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Regional 

Kalimantan. Selain pengelolaan dilakukan pula pelestarian sebagai upaya dinamis 

untuk mempertahankan keberadaan Situs Cagar Budaya Benteng Madang dengan 

cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sebagai wisata cagar budaya, 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peranan penting dalam 

pengelolaan wisata cagar budaya Cagar budaya Benteng Madang melalui peran 

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur.  

4.1 Benteng Madang sebagai Cagar Budaya 

Benteng Madang adalah salah satu wisata cagar budaya di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan yang berjarak ± 8 kmm dari pusat kota Kandangan. Wisata Benteng 

Madang ini merupakan tempat bersejarah sekaligus menjadi benteng pertahanan 

pada peristiwa Perang Banjar dengan pusat perjuangan di kawasan Gunung Madang 
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pada tahun 1860. Mulanya, Benteng Madang hanyalah dataran tinggi menyerupai 

gunung yang digunakan sebagai benteng pertahanan dalam peristiwa perang. 

Namun, adanya nilai sejarah pada benteng madang mendorong pemerintah daerah 

untuk memanfaatkan potensi tersebut menjadi sebuah wisata setempat, hingga 

dijadikan sebagai wisata cagar budaya.  

Seiring berjalannya waktu, Benteng Madang cukup menarik perhatian 

masyarakat. Hingga akhirnya benteng madang sering dikunjungi masyarakat dan 

menjadi salah satu destinasi liburan yang dikunjungi masyarakat Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan maupun masyarakat luar. Bentuk bangunan Benteng Madang yang 

unik juga dijadikan sebagai ikon ketika para pengunjung mendokumentasikan 

kunjungan mereka. Wisata Benteng Madang memiliki jumlah pengunjung yang 

selalu meningkat. 

Peningkatan jumlah kunjungan wisata pada Benteng Madang menunjukkan 

bahwa Benteng Madang memiliki nilai kepariwisataan yang mampu menarik para 

wisatawan untuk berkunjung. Selain itu juga, Benteng Madang berlokasi arah 

Loksado yang merupakan pusat wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari segi 

geografis, Benteng Madang terletak di daerah strategis kawasan wisata. Melihat 

adanya potensi pada Benteng Madang, pemerintah daerah mencoba untuk 

mengembangkan Benteng Madang sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan.  

Wisata Benteng Madang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya 

(BPCB). Sebagai wisata cagar budaya, Benteng Madang yang dikelola oleh BPCB 
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juga dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. Secara teknis pengelolaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 

Kalimantan Timur adalah aktor utama yang sangat berpengaruh untuk mengambil 

keputusan di bidang cagar budaya.  Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah 

peneliti lakukan narasumber menyampaikan bahwa : 

“kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan ada juga melaksanakan pemantauan, cuman untuk secara pastinya 

langsung dari BPCP (Balai Pelestaian Cagar Budaya) pusat, kalau dari 

kabupaten hanya memonitoring saja.” 

 

4.2 Persiapan SDM dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng Madang 

Benteng Madang yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

merupakan cakupan pengelolaan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 

Kalimantan Timur, yang merupakan BPCB Regional Kalimantan. Jauhnya 

jangkauan pemantauan langsung ke lokasi, BPCB dibantu oleh pihak masyarakat 

dalam melakukan pengelolaan wisata cagar budaya Benteng Madang, dalam hal ini 

adalah juru pelihara.  

Juru pelihara bertugas untuk melakukan pemeliharaan objek wisata. Selain 

itu juga, juru pelihara berkewajiban memberikan laporan kepada Balai Pelestarian 

Cagar Budaya (BPCB) setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar setiap objek wisata 

tetap terpantau dan terkelola baik oleh BPCB selaku pengelola. Sehingga walaupun 

keberadaan BPCB tidak terjangkau dengan objek wisata, mereka tetap mengetahui 

informasi dan perkembangan objek wisata setempat. 

Sebagai juru pelihara, tentu bukan hanya sekadar menjaga dan merawat 

objek wisata. Namun, akan lebih baik lagi jika juru pelihara memahami dang 
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mengenal tentang objek wisata tersebut. Bukan hanya ditujukan kepada juru 

pelihara, tetapi juga masyarakat sekitar. Jika setiap orang bisa mengetahui dan 

memahami nilai dari wisata tersebut, maka akan dapat membantu pemeliharaan dan 

pengelolaan wisata tersebut dengan baik. Sehingga keberadaan wisata tersebut akan 

mampu memberikan dampak positif bahkan keuntungan bagi masyarakat ataupun 

lingkungan sekitar. 

Dalam pengelolaan ini, biasanya BPCB setiap bulannya  dikirim laporan 

dari juru pelihara untuk mengetahui perkembangan bangunan cagar budaya ini, 

karena Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kalimantan Timur hanya bisa 

datang setahun hanya beberapa kali, sebelum ada yang diperbaiki oleh Balai 

Pelestarian Cagar Budaya (BPCB Regional Kalimantan) Kalimantan Timur, 

mereka melakukan penelitian dahulu sebelum mengambil keputusan apabila ada 

yang harus diperbaiki, misalkan bahan bangunan harus sama persis dengan yang 

ada dibangunan terdahulu. 

“Kalonya Benteng Madang ini secara umumnya dikelola oleh pusat melalui 

BPCP (Balai Pelestaian Cagar Budaya) Samarinda untuk regional 

Kalimantan dan setiap bulannya mereka harus menyampaikan laporan 

yang formatnya sudah ada dari BPCP (Balai Pelestaian Cagar Budaya)   

dan langsung dilaporkan kesana (maksudnya ke BPCB), yang dilaporkan 

adalah kondisi fisik bangunan, jumlah pengunjung , perbatasan perbatasan, 

dan hal lain yang diperlukan untuk disampaikan. Kalau laporan tahunan 

mereka (juru pelihara) langung laporkan ke BPCP (Balai Pelestaian Cagar 

Budaya) dan untuk tahun ini laporan itu ditambahkan satu rangkap untuk 

arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” 

Laporan yang disampaikan oleh juru pelihara kepada BPCB menjadi acuan 

BPCB dalam menentukan langkah atau tindakan selanjutnya dalam melakukan 

pengembangan wisata Benteng Madang. Dalam hal ini, juru pelihara hanya sebagai 
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perpanjangan tangan BPCB untuk mengelola wisata Benteng Madang. Mereka 

ditunjuk dan ditugaskan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan wisata 

Beneteng Madang. Kemudian, mereka menyampaikan informasi perkembangan 

yang ada pada wisata tersebut. 

4.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng 

Madang 

Pengelolaan Benteng Madang dapat didukung oleh partisipasi masyarakat 

sekitar dengan keikutsertaan mereka membantu mengelola atau bahkan berinovasi 

untuk mengembangkan wisata Benteng Madang. Namun dalam hal ini, keterlibatan 

masyarakat hanya terlihat pada penunjukkan juru pelihara. Padahal, keberadaan 

masyarakat sekitar juga bisa dijadikan sebagai informan atau pemberi masukan atas 

pengelolaan serta pengembangan wisata Benteng Madang.  

Dalam melaksanakan tugasnya, juru pelihara cagar budaya benteng madang 

setiap seminggu dua kali melakukan memperbaiki, apabila ada yang rusak dan 

melaporkan langsung ke (BPCB) Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional 
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Kalimantan, melalui format yang sudah di berikah oleh (BPCB) Balai Pelestarian 

Cagar Budaya Regional Kalimantan. 

Gambar 4.1 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 
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Laporan Bulan Januari 2019 yang diberikan oleh juru pelihara dengan nama pak Mardi, 

membeikan data bulanan situs benteng gunung madang didesa madang, kecamatan padang 

batung,batas utara desa tayub, batas selatan hutan, batas timur hutan dan batas barat tanah milik 

TNI. Dengan lingkungan pegunungan hutan situs cagar budaya benteng madang memiliki panjang 

-+ 200meter dengan lebar 25meter dan luas 25 meter, situs cagar budaya benteng madang ini 

terbuat dari batu dan kayu, bangunan cagar budaya benteng madang memiliki panjang 15 meter, 

lebar cagar budaya 7 meter dan tinggi cagar budaya 7 meter dengan memiliki luas cagar budaya 

20meter persegi dan memiliki bentuk bangunan yang bulat. Bangunan cagar budaya ini 

peninggalan perang banjar, bangunan cagar budaya ini sudah berumur 188 tahun yang memiliki 

latar budaya perang banjar, dulu hanya difungsikan sebagai peninngalan sejarah cagar budaya dan 

sekarang memiliki fungsi objek wisata sejarah 

Kondisi Situs Cagar budaya saat ini kurang terawat karena ada kerusakan pada anak 

tangga, rusaknya plapon pos jaga, penggaraman cat dinding yang suah memudar pertumbuhan 

organisme tanah yang tergerus air hujan disebabkan oleh bencana alam.Permasalahan terhadap 

kondisi Cagar Budaya pada saat ini tidak adanya air dan listrik karena jauh dari perkampungan 

penduduk, permasalahan tersebut sudah sangat lama dan belum dibenahi. Disekitar benteng 

madang di tanami pohon madang, halabun, kasturi dan bunga ragaina.  
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Pengunjung yang datang dan berwisata ke benteng madang pada bulan Januari : 

Jumlah Kunjungan Wisata Bulan Januari 2019 

Pengunjung Jumlah pengunjung 

Pelajar/Mahasiswa 108 Orang 

Wisatawan Nusantara 25 orang 

Wisatawan mancanegara - 

Tamu Dinas 2 orang 

Jumlah 155 orang 

 

Untuk data laporan pada bulan Februari masih sama dengan Januari, seperti 

permasalahan kerusakan pada anak tangga, kerusakan pada plapon, tanah yang tergerus 

apabila ada air hujan, cat dinding yang memudar, belum adanya air dan listrik di bangunan 

cagar budaya dan ditambah adanya coretan/vandalism akibat kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap nilai bangunan cagar budaya. 

Jumlah Kunjungan Wisata Bulan Februari 2019 

Pengunjung Jumlah Pengunjung 

Pelajar/Mahasiswa 120 orang 

Wisatawan Nusantara 27 orang 

Wisatawan Mancanegara - 

Tamu Dinas 2 orang 

Jumlah 149 orang 
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Saran dari juru pelihara untuk bulan Februari minta dibelikan obat rumput karena 

benteng madang di kelilingi hutan dan disekitarnya banyak sekali tumbuhan liar yang 

tumbuh. Setiap sebulan sekali juru pelihara diharuskan membuat dua laporan untuk dikirim 

ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan dan ke Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebagai arsip, dan juru pelihara juga 

mendapat gaji dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan sebesar Rp 

1000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di bayar setiap empat bulan sekali langsung ke rekening 

juru pelihara benteng madang tersebut, Kemudian Daerah pun melalui Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan juga memberikan uang jasa pemeliharaan sejumlah Rp 400.000 (empat 

ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Menurut beliau pak Mardi (Juru Pelihara) dengan gaji 

segitu tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, jadi beliau mencari kerja tambahan lain 

juga sambal mengurus dan memelihara benteng madang tersebut. 
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Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Sejauh ini keberadaan juru pelihara masih kurang optimal, karena terlihat hanya 

seperti penjaga biasa, bahkan hanya seperti petugas kebersihan belaka, sehingga sebaiknya 

juru pelihara diberi identitas khusus. Pemantauan juru pelihara pun masih kurang optimal, 

masih belum ada evaluasi secara berkala.  

Masyarakat sekitar dapat didorong untuk ikut serta dalam pengelolaan wisata 

Benteng Madang, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya dalam 

hal ini harus ada pembekalan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Pembekalan yang 

dimaksudkan adalah pemberi paham kepada para masyarakat sekitar tentang keberadaan 

Benteng Madang yang merupakan wisata cagar alam. Setelah mereka diberi pemahaman, 
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tentu akan muncul rasa simpati dan ada keinginan ikut serta dalam mengelola Benten 

Madang, baik secara langsung maupun tidak. 

Rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar menimbulkan kesan tidak terawatnya 

wisata Benteng Madang. Sehingga tidak jarang ditemukan penyalahgunaan tempat wisata 

ini. Walaupun secara fisik dirawat oleh juru pelihara, namun nilai wisatanya jadi kurang 

menonjol. Kepedulian masyarakat sangat diharapkan dalam pengelolaan tempat wisata. 

Selain untuk menjaga, juga untuk pengembangan berkelanjutan agar wisata tersebut tetap 

terjaga lesatari. 

Pemerintah baik pusat maupun daerah hendaknya mengumpulkan berbagai lapisan 

masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual, serta pihak 

swasta untuk bersama-sama memikirkan langkah ke depan demi menjaga kelestarian Situs 

Cagar Budaya Benteng Madang sebagai bekas Benteng masyarakat Banjar melawan 

penjajahan Belanda yang pernah berjaya secara Internasional. 

1. Kelompok mana yang dapat mendukung permasalahan  

Masyarakat desa sendiri sangat mendukung dengan adanya cagar budaya tersebut, 

dan apabila cagar budaya ini dijadikan tempat wisata otomatis perekonomian mereka juga 

naik.yang biasanya hanya sebagai petani penyadap karet, dengan adanya wisata cagar 

budaya tersebut mereka akan bisa berjualan di tempat desa mereka sendiri. Stakeholder 

pendukung, merupakan stakeholder yang tidak memiliki kaitan secara langsung namun 

tetap berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng 

Madang, dalam hal ini adalah Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
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2. Siapa lagi yang perlu di libatkan  

Selain Balai Pelestarian Cagar Budaya regional Kalimantan, Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri juga melibatkan 

masyarakat desa untuk menjaga dan merawat bangunan cagar budaya benteng madang, 

namun hanya dilibatkan sebagai juru pelihara. 

4.4 Koordinasi Antar Unsur Stakeholder 

  Upaya pengelolaan dan pengembangan wisata cagar budaya Benteng Madang 

dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. 

Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang 

yang menjaga keamanan situs. Hal tersebut dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar 

Budaya) Regional Kalimantan. Namun, Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mempunyai peran dalam pengelolaan 

cagar budaya Situs Benteng Madang tersebut. Walaupun pengelolaan sepenuhnya adalah 

tanggung jawab BPCB, pemerintah daerah tentu juga memberi dukungan terhadap 

pengelolaan dan pengembangan wisata cagar budaya Benteng Madang. Hal ini disampaikan 

pada saat wawancara dengan narasumber, yang mengatakan bahwa: 

“kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 

juga melaksanakan pemantauan, cuman untuk secara pastinya langsung dari BPCP 

(Balai Pelestaian Cagar Budaya) pusat, kalau dari kabupaten hanya memonitoring 

saja, dan untuk bantuanpun sama seperti tadi seperti pemeliharaan, pengecatan, 

penggatian plapon, berbaikan pagar dan pembuatan pagar, tangga dan alat alat 

kebersihan, seperti parang, sapu dan tempat sampah, itu dikasih dari kabupaten 

apabila ada pendanaannya” 

 

Para stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam koordinasi 

pengelolaan mulai melakukan sinergitas terhadap tindakan yang akan dilakukan sesuai 
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dengan perannya masing-masing. Sehingga akan tercipta koloborasi antar pihak dalam 

rangka pengelolaan wisata cagar budaya benteng madang, hingga pengembangan dan 

pelestarian untuk kedepannya. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan 

perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta 

pemeliharaan dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan, dan sebagian lainnya oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, dalam pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng 

Madang, yang lebih banyak berperan adalah BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Regional Kalimantan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal 

sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, 

dan juga upaya menjaga agar tidak hilang.  

Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus 

pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai 

pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs. Hal tersebut dilakukan oleh 

BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan. Namun, Pemerintah daerah 

melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga 

mempunyai peran dalam hal pendataan situs di lapangan sebagai inventarisasi situs, juga 

melakukan sosialisasi pelestarian cagar budaya Situs Benteng Madang tersebut.Upaya 

penyelamatan situs juga dilakukan terhadap temuan baru oleh masyarakat. Warga yang 

menemukan situs baru wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, untuk selanjutnya 

disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Bupati 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPCB Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan.  
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Selain itu, dapat pula langsung dilaporkan kepada BPCB Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Regional Kalimantan. Jika temuan terbukti sebagai benda, bangunan atau struktur 

cagar budaya, maka warga tersebut berhak mendapatklan reward dari pihak BPCB Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan. Reward dapat berupa uang tunai, maupun 

pengangkatan menjadi pegawai honorer BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional 

Kalimantan. Upaya pelestarian berikutnya adalah pemeliharaan dan pemugaran. 

Pemeliharaan merupakan upaya pelestarian dengan cara menjaga dan merawat situs secara 

berkala. Sedangkan, pemugaran dilakukan sebagai upaya mengembalikan kondisi fisik 

sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna 

bentuknya.  

Pemeliharaan dan pemugaran dilakukan cenderung ke arah kondisi fisik Situs Cagar 

Budaya Benteng Madang, dan merupakan tanggung jawab BPCB Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Regional Kalimantan. Sehingga, dalam hal ini tidak ada campur tangan Pemerintah 

Daerah. Pihak Pemerintah Daerah melalui hanya bagian pembangunan sarana sarana 

pendukung, bukan terhadap situsnya secara langsung. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menangani urusan kebudayaan sebagai urusan wajib 

pemerintahan daerah. Secara umum, Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata mempunyai 

tugas mempromosikan pariwisata salah satunya mepromosikan situs wisata cagar budaya 

Benteng Madang dan tugas  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan dan 

pelestarian adalah melakukan pembenahan sarana prasarana situs, dan pemanfaatannya 

namun tidak langsung terhadap fisik bangunan cagar budaya. BPCB Balai Pelestarian 
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Cagar Budaya Regional Kalimantan yang ada di Kalimantan Timur. BPCB Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) 

pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen 

Kebudayaan. BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan bertugas 

melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta memfasilitasi 

pelestarian cagar budaya. 

Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian situs Cagar Budaya 

Benteng Madang tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan, posisi penting dan 

pengaruhnya. Stakeholder utama, merupakan pemilik kepentingan secara langsung, dalam 

hal ini adalah BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan dan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya Regional Kalimantan 

sebagai pelaksana di tingkat pusat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat 

daerah.  

4.5 Evaluasi Permasalahan dalam Pengelolaan Cagar Budaya Benteng Madang  

Selama penelitian dilapangan peneliti menemukan banyak permasalahan atau 

hambatan seperti jalan menuju tempat wisata cagar budaya yang masih rusak dan kurang 

jelasnya plang menuju wisata cagar budaya Benteng Madang tersebut juga tidak adanya 

lahan parkir yang layak untuk para pengunjung, papan nama cagar budaya yang sering 

dicuri karena terbuat dari besi dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga cagar 

budaya tersebut. Rusaknya bangunan pos loket yang tidak digunakan akibat lama tidak 

diperbaiki, Banyaknya sampah sampah botol minuman yang berserakan padahal sudah ada 

tempat sampah yang telah disediakan, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

menjaga dan merawat bangunan cagar budaya bahkan tempat tersebut dijadikan sebuah 
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tempat pemuda pemudi yang tidak baik seperti bangunan cagar budaya yang di coret-coret 

dan tempat mabuk. Tidak adanya Fasilitas umum seperti wc dan air. 

Sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan narasumber menyampaikan bahwa 

: 

“kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada juga 

melaksanakan pemantauan, cuman untuk secara pastinya langsung dari BPCP (Balai 

Pelestaian Cagar Budaya) pusat, kalau dari kabupaten hanya memonitoring saja, dan 

untuk bantuanpun sama seperti tadi seperti pemeliharaan, pengecatan, penggatian plapon, 

berbaikan pagar dan pembuatan pagar, tangga dan alat alat kebersihan, seperti parang, 

sapu dan tempat sampah itu dikasih dari kabupaten apabila ada pendanaannya” 

Untuk permasalahan infrastruktur jalan menuju tempat menuju desa madang sendiri 

sudah sangat bagus akan tetapi menuju tempat wisata cagar budaya nya jalannya rusak dan 

menanjak karena berada di atas pegunungan, padahal jalan tersebut menuju akses ke desa 

tetangga. 

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pertiga bulan 

hanya untuk melihat keadaan, dan baru baru saja pos jaganya baru diperbaiki, 

karena ada yang bocor dan dibuatkan tangga” 

 

Sejauh ini, permasalahan lebih pada tentang kerusakan fisik. Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya mengatasi permasalahan 

tersebut melalui pendanaan. Dalam pengelolaan wisata, bukan hanya memperhatikan 

kondisi fisik pada objek wisata. Tetapi juga harus memperhatikan dampak yang timbul saat 

ini dan juga solusi mengatasinya. Selain itu juga perlu diperhatikan terkait rencana 

pengembangan selanjutnya agar wisata tersebut tetap terjaga lesatari.  
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