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Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

Tahun 2017-2022

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya,
maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 20172022 telah tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan kebutuhan untuk
mengadaptasi dinamika pembangunan terkini dan prospek masa depan, yang
akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata
Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan: latar belakang dan dasar hukum
penyusunan; gambaran umum pelayanan Dinas Pariwisata; isu strategis terkait
tugas dan fungsi urusan pariwisata; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan pariwisata Provinsi Banten; indikasi rencana program dan kegiatan
yang disertai kebutuhan pendanaan; penetapan indikator kinerja Dinas Pariwisata.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya dokumen ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi
pedoman yang akurat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata
Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun mendatang, sehingga diharapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang harmonis,
sinergis, dan berkesinambungan, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dan
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penuh rasa tanggung jawab agar bermanfaat bagi kemajuan pembangunan
Provinsi Banten.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang,............................ 2017
KEPALA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

ENENG NURCAHYATI
NIP. 19620825 198704 2 001
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai
perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang pariwista.
Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas
pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi
secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
terhadap penggunaan sumberdaya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki SKPD
dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.
Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan
serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah
esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar
dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang
merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.
Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang –Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana
Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap
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perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5
tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahap IV tahun 2012-2017 yang menjadi acuan bagi SKPDSKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun
kedepan.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2017-2022 merupakan
penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan
perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun kedepan (2017-2022)
yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda
pembangunan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten.
Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam perencanaan
ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada
tataran penyelenggaran urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Provinsi Banten.
Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra
Dinas Pariwisata, diantaranya :
1)

evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas Pariwisata;

2)

analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;

3)

isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata yang
dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam periode 2017-2022 ke depan secara
umum meliputi : (1) meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain,
(2) keterbatasan inovasi pengembangan pariwisata banten, (3) keterbasatan “uniq” atau
daya tarik wisata di Provinsi Banten dalam skala besar, (4) investasi yang belum
berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal, (5) dinamika globalisasi yang
berakulturasi dengan dinamika sosial masyarakat di Provinsi Banten termasuk di destinasi
wisata, (6) infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung, serta (5) belum
optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha
dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Banten.
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2017-2022
tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi
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dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis
memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang Pariwisata.

1.2.

Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022
disusun dengan berlandaskan pada :
1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);

2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah;

5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peratu;

10)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten 2010-2030;

11)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12)

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20172022.

13)

Peraturan Gubernur Banten No. 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten
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1.3.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata ini dimaksudkan untuk membuat rencana
pembangunan lima tahunan Dinas Pariwisata sebagai penjabaran dari RPJM tahap IV
Provinsi Banten sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan lima tahun yang akan
datang.
Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai
acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan acuan penyusunan DPA
Dinas Pariwisat selama lima tahun kedepan. Secara rinci tujuan penyusunan Rencana
Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022, adalah:
1)

tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata
Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun
2017-2022;

2)

teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama periode tahun 2017-2022;

3)

tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pariwisata Provinsi Banten (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke
depan;

4)

tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahunan maupun
lima tahunan.

1.4.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) serta sistematika
penulisan.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber
daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan SKPD.
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BAB 3

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
Penentuan isu-isu strategis.

BAB 4

TUJUAN, SASARAN, JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan
rujukan Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB 5

STRATEGI KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan rujukan
Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya yang
kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan rujukan
Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya yang
kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya dalam wujud program dan
kegiatan beserta indikasi pendanaannya.

BAB 7

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

BAB 8

PENUTUP
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BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA

2.1.

Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Tata Kerja Pariwisata

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami
reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata
Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang pariwisata.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
1)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;

3)

Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen Dinas Pariwisata
Provinsi Banten :
A

Kepala Dinas
a)

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melalui

Koordinasi

Sekretaris

Daerah

dalam

menyelenggarakan

perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan
tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang
Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Dinas Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata
berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2)

mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
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3)

membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;

4)

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

5)

menetapkan kebijakan teknis pariwisata;

6)

menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non
perizinan di bidang pariwisata;

7)

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang destinasi pariwisata;

8)

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pemasaran produk pariwisata;

9)

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

10)

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

11)

mengorganisasikan,

menyelenggarakan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;
12)

merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

13)

menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;

14)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;

15)

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan

16)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

B

Sekretaris
a)

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan,

monitoring,

urusan

administrasi

umum

dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
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b)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3)

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5)

merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;

6)

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7)

merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas
Pariwisata;
8)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

10)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

B.1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang
dan aset Dinas Pariwisata.
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b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pariwisata;

6)

melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7)

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pariwisata;

8)

melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pariwisata;

9)

melaksanakan fungsi kehumasan;

10)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

B.2

Kepala Sub Bagian Keuangan
a) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana
operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Keuangan;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

5)

menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pariwisata;

6)

melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pariwisatayang bersumber dari APBD maupun APBN;
7)

melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas Pariwisata;

8)

menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pariwisata;

9)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

B.3

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan
program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
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3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
lingkup Dinas Pariwisata;

6)

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan
kegiatan lingkup Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD
maupun APBN;

7)

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas
Pariwisata;

8)

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pariwisata;

9)

melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota
serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

10)

melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pariwisata;

11)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

C.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
a) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Seksi
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Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1)

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Destinasi
Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3)

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5)

merencanakan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan
daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan
masyarakat pariwisata;

6)

merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional
terkait Pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis
dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

7)

merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan daya
tarik,

pengelolaan

kawasan

strategis

dan

pemberdayaan

masyarakat pariwisata;
8)

merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja bidang
dalam melaksanakan tugas pengembangan daya tarik, pengelolaan
kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

9)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

10)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
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11)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

C.1.

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
a) Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya
tarik dan destinasi wisata;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
daya tarik dan destinasi wisata;

7)

menyusun bahan pengkajian dan pengembangan kegiatan daya
tarik dan destinasi wisata;

8)

melaksanakan revitalisasi pengembangan daya tarik dan destinasi
wisata;

9)

melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang destinasi
pariwisata;

10)

melaksanakan penyelenggaraan event pada destinasi pariwisata
secara berkelanjutan;

11)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan cara mengidentifikasi
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hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

C.2

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
a) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan
strategis;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengelolaan
kawasan strategis;

7)

melaksanakan

revitalisasi,

pembinaan

dan

pengembangan

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
8)

menyusun bahan kajian pengembangan ekstensifikasi dan
intensifikasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
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9)

menyusun bahan dokumen perencanaan dan pengembangan
pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

10)

melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi;

11)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

C.3

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi pariwisata;

6)

melaksanakan

inventarisasi

data,

informasi

Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi pariwisata;
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7)

melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Destinasi Pariwisata;

8)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata;

9)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

11)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

D

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
a) Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan dibidang Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata serta Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3)

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

4)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
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5)

merencanakan

bahan

teknis

operasional

bidang

promosi

kepariwisataan, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan
pengembangan pasar pariwisata;
6)

merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional
promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan
pengembangan pasar pariwisata;

7)

merencanakan

rencana

kebutuhan,

penyediaan

dan

pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan prasarana
promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
8)

merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana dan
prasarana

promosi

pariwisata,

dan

pengembangan

pasar

pariwisata;
9)

merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;

10)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

11)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

D.1

Kepala Seksi Promosi Pariwisata
a) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Promosi Pariwisata;
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3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Pariwisata sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang promosi
kepariwisataan;

6)

menyusun bahan data dan informasi promosi kepariwisataan;

7)

melaksanakan bimbingan teknis promosi kepariwisataan;

8)

melaksanakan partisipasi event promosi kepariwisataan di tingkat
regional, nasional dan internasional;

9)

melaksanakan promosi publikasi cetak dan elektronik di tingkat
regional, nasional dan internasional;

10)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi bersama
mitra kerja bidang pariwisata;

11)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

D.2

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata
a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada seksi sarana dan prasarana promosi kepariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata;
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3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang sarana dan
prasarana promosi pariwisata;

6)

menyusun data dan informasi sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

7)

menyusun bahan analisa kebutuhan sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

8)

menyusun kebutuhan sarana dan prasarana promosi pariwisata;

9)

melaksanakan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

promosi

pariwisata;
10)

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

D.3

Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
a) Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kepariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan pasar
pariwisata;

6)

melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan pasar
pariwisata;

7)

menyusun data dan informasi pengembangan pasar pariwisata;

8)

menyusun bahan analisa pengembangan pasar pariwisata;

9)

menyusun dokumen pengembangan pasar pariwisata dalam dan
luar negeri;

10)

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
pariwisata daerah;

11)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Pasar Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

E.

Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif
a) Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan
Industri Pariwisata, Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif serta Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

menyusun

rencana

Pengembangan

operasional

Industri

di

Pariwisata

lingkungan

dan

Ekonomi

Bidang
Kreatif

berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3)

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

5)

merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6)

merencanakan kebijakan
industri

pariwisata,

teknis operasional pengembangan

pengembangan

ekonomi

kreatif

dan

standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
7)

merencanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

8)

merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan
industri

pariwisata,

pengembangan

ekonomi

kreatif

dan

standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
9)

merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif
dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

10)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
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12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

E.1

Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
a) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5)

melaksanakan pembinaan pengembangan Industri Pariwisata;

6)

menyusun bahan kebijakan teknis operasional pengembangan
Industri Pariwisata;

7)

melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi Industri Pariwisata;

8)

melaksanakan fasilitasi pengembangan Industri Pariwisata;

9)

melaksanakan program dan kegiatan pada seksi Pengembangan
Industri Pariwisata;

10)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

E.2

Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a) Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Standarisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan
Ekonomi

Kreatif

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standardisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam rangka
standardisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

7)

menyusun bahan program dan kegiatan standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

8)

melaksanakan bimbingan teknis dalam standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

9)

menyiapkan bahan klasifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

10)

melaksanakan pembinaan standardisasi usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif;
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11)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Standardisasi
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

13)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

E.3

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
a) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada seksi pengembangan Ekonomi Kreatif.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
ekonomi kreatif;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
ekonomi kreatif;

7)

menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan ekonomi;

8)

menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;
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9)

melaksanakan penyelenggaraan festival dan event ekonomi kreatif
di dalam dan di luar daerah;

10)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

F.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
a) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata serta Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

3)

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan

Bidang

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
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4)

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5)

merencanakan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan
sumber daya manusia sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

6)

merencanakan rancangan inventarisasi data dan informasi di bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi
kreatif;

7)

merencanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

8)

Merencanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata
dan ekonomi kreatif;

9)

merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

10)

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

F.1

Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia
a) Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Standardisasi dan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana operasional
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

Seksi

Pengembangan

Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5)

menyusun kebijakan teknis standardisasi kompetensi sumber daya
manusia;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi standardisasi
kompetensi sumber daya manusia;

7)

menyusun program dan kegiatan standardisasi kompetensi sumber
daya manusia pariwisata;

8)

melaksanakan bimbingan teknis standardisasi kompetensi sumber
daya manusia pariwisata;

9)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan standardisasi
kompetensi sumber daya manusia;

10)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusiadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
dan rencana kegiatan mendatang; dan

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

F.2

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata
a) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan
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perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

4)

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)

menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya
manusia pariwisata;

6)

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
sumber daya manusia pariwisata;

7)

menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia pariwisata;

8)

menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya
manusia pariwisata melalui pendidikan formal dan informal;

9)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pariwisata melalui aksi sapta pesona;

10)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang;

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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F.3

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif
a) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia
Ekonomi

Kreatif

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif;

3)

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4)

memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

Seksi

Pengembangan

Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5)

menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia
ekonomi;

6)

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
sumber daya manusia ekonomi kreatif;

7)

menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia ekonomi kreatif;

8)

melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;

9)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;

10)

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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11)

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang;

12)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

2.2.

Sumberdaya Dinas Pariwisata Provinsi Banten

2.2.1. Sumberdaya Aparatur
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bagan di
atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata saat ini, dimana
dukungan

ketersediaan

sumberdaya

manusia

yang

berkualitas,

professional,

berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau
lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja
sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi
Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi
sebagaimana tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Provinsi Banten tahun 2017, tergambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Personil
NO
1
2
3
4
5
JUMLAH

URAIAN
Pegawai Negeri Sipil
Pramubakti Administrasi
Satuan Pengamanan
Kebersihan
Pengemudi
134

JUMLAH
80
21
18
11
4

%
59,70
15,67
13,43
8,21
2,99
100,00

Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2017 terdata sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
N0.
1
2
3
4
5

JABATAN

I

Kepala Dinas
Sekretaris
Kepala Bidang/UPT
Kepala Seksi/Subbag
Staf / Pelaksana
JUMLAH
% terhadap Jumlah Pegawai
Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

-

GOLONGAN
II
III
13
22
32
22
45
27,50
56,25

IV

JUMLAH

1
1
5
5
1
13
16,25

1
1
5
18
55
80
100

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas
Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0
1
2
3
4
5
6

JABATAN

Kepala Dinas
Sekretaris
Kepala Bidang/UPT
Kepala Seksi/Subbag
Staf / Pelaksana
Pramubakti
TOTAL
% terhadap Jumlah Pegawai
Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

S3

0
0,00

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
S2
S1
D3
D2
SLTA
1
1
4
11
7
5
24
14
13
2
11
1
40
24
42
14
1
44
18,65 31,34 10,44 0,74 32,83

JUMLAH
1
1
4
18
56
54
134
100

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.4
Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2017
NO
1
2
3
4
5
6
7

JENIS DIKLAT

JUMLAH

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah
Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan
Diklat Analisis Gender
Diklat Kapasitas Kinerja
Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima
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3
7
4
1
1
2

34

NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Diklat Daya Saing Daerah
Diklat Teknis Kearsipan
Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah
Diklat Penyusunan RENSTRA
Diklat Teknis Pengelolaan Barang
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD
Diklat Manajemen Aset Daerah
Diklat Peningkatan Kinerja Staf
Diklat Penatausahaan Aset
Diklat PIM III
Diklat PIM IV
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat Kepariwisataan
Diklat Management Pengembanagan Wisata Daerah
Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah
Diklat Penyusunan LAKIP
Diklat PPID
Diklat Teknis Penyusunan SKP
Diklat Penggerak Tunas Integritas
Diklat Pengelolaan Website
Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Diklat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah
Tangga Bagi Anggota Korpri Provinsi Banten
Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)
Bimtek SIMDA
Bimtek LPPD
Bimtek SKP
Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi PNS
Bimtek Penyimpan dan Pengurus Barang
Bimtek Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek TEPRA
Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan
Bimtek Operator Administrasi Manajemen
Bimtek Pembangunan Gedung Negara
Bimtek Aplikasi Link
Bimtek Inovasi Pelayanan Publik
Bimtek Revolusi Mental
Bimtek Analisa Data Pasar Pariwisata
Bimtek Penyusunan Hukum Konstruksi
Bimtek Kearsipan
JUMLAH

2
6
10
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
4
7
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
124

Sumber : Dinas Pariwisata, 2017
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Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui
pendidikan dan latihan telah mencapai 92,53% dari total pegawai yang mengikuti
pendidikan dan latihan.
2.2.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten, tidak
terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap
upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan
tahun 2017 sarana prasarana dimaksud meliputi komponen :
1. alat-alat angkutan;
2. alat bengkel dan alat ukur;
3. alat kantor dan rumah tangga;
4. alat studio dan alat komunikasi;
5. alat laboratorium.
Dari penjelasan diatas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun
2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja ditujukan bagi sarana prasarana
kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah, sehingga rasio ketersediaan sarana prasarana
dengan jumlah personil secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas
maupun kuantitas. Daftar tabel sarana dan prasarana kerja Dinas Pariwisata Provinsi
Banten (terlampir).

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sesuai tugas fungsinya yang meliputi pengembangan
destinasi pariwisata, pembinaan usaha pariwisata, standarisasi bidang pariwisata,
penyelenggaraan promosi, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, dan
pengembangan SDM kepariwisataan, yang dilaksanakan melalui program pengembangan
pemasaran pariwisata, dan program pengembangan destinasi pariwisata.
Deskripsi pelayanan tersebut, diagendakan akan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan
indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang
urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsinya yaitu Dinas Pariwisata.
Sejalan dengan agenda tersebut, pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan
penting dalam mendinamisasi aktivitas sosial ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong
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pemerataan pembangunan lokal dan regional, dan memberikan kontribusi dalam
penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri masyarakat Banten dan
mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan alam dan
budaya masyarakatnya untuk diperkenalkan pada dunia luar.
Dalam proses pelaksanaannya, Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyelenggarakan
fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan, yaitu
berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi
dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu,
berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap
dinamika sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu
lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka
ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan, dimana keragaman tersebut tersebar
di setiap kabupaten/kota destinasi dengan dukungan daya daya tarik wisatanya baik
berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan
fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah
makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai
Barat Banten.
Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata
yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah
menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk
menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam
setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah sebagai landasan dan
acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten periode
tahun 2017-2022, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah melalui upaya:
1.

optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata, dengan kajian-kajian terpadu,
pengembangan

paket-paket

wisata

unggulan,

menata

kawasan-kawasan

pengembangan pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai
pendukung pengembangan pariwisata;
2.

menumbuhkembangkan

peran

dan

partisipasi

pemangku

kepentingan

(Stakeholders) dalam mengembangkan pariwisata daerah;
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3.

penyebarluasan informasi pemasaran pariwisata;

4.

perkuatan kemampuan institusi Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan tugas dan
fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 20172022 melalui: (1) Program pengelolaan dan pengembangan pariwisata, serta (2) Program
peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah berdasarkan pengukuran yang
mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya yang terdapat
dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah
sebagai berikut :
1.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Capaian Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berikut;
a.

Tamu Wisatawan Pada Hotel
Berdasarkan data BPS RI tahun 2009-2015, dijelaskan bahwa Jumlah
kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang
melebihi target sebesar 78,54% dari rencana strategis Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan tahun 2015, dimana realisasi jumlah wisatawan nusantara
mencapai 367.608 jiwa sedangkan target renstra pada tahun 2015 berada
pada 171.382 jiwa.

b.

Lama Inap Tamu Hotel
Berdasarkan data BPS RI tahun 2009-2015, dijelaskan bahwa, rata-rata inap
wisatawan nusantara pada tahun 2015 pada hotel berbintang baru mencapai
1,62 malam, dan 1,37 malam pada hotel tidak berbintang, artinya lama inap
tamu hotel wisatawan nusantara sudah melebihi target tahun 2015 sebesar
1.29 malam. Selain itu rata-rata inap wisatawan mancanegara pada tahun
2015 pada hotel berbintang baru mencapai 1,95 malam, dan 2,4 malam pada
hotel tidak berbintang, artinya lama inap tamu hotel wisatawan mancanegara
belum target lama inap tamu hotel tahun 2015 sebesar 2.62 malam

c.

Tingkat Hunian Kamar Hotel
Berdasarkan data BPS RI tahun 2009-2015, dijelaskan bahwa, tingkat hunian
hotel berbintangnya sudah mencapai 57,31% dan tingkat hunian hotel tidak
berbintangnya sudah mencapai 45,58%, kedua kondisi ini sudah melebihi
target renstra periode tahun yang sama yaitu 41,73.
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d.

Kontribusi Sektor (Perdagangan, Hotel dan Restoran) Terhadap PDRB
Provinsi Banten
Kontribusi Sektor hotel, restoran, dan akomodasi, hanya berkontribusi sekitar
2,41%

Indikator pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Lainnya pada Dinas Pariwisata
Provinsi Banten sebagaimana telah mencapai target yang telah ditetapkan,
diantaranya;
1.

meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana aparatur pemerintah yang
memadai, dari yang direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;

2.

tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, yang
direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;

3.

tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja, yang direncanakan
sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;

4.

pembinaan kelembagaan Pariwisata, yang direncanakan sebesar 100 %,
terealisasi sebesar 100 %;

5.

keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata daerah, regional dan
internasional, yang direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;

Gambar 2.2
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
(ADHB/ADHK) Provinsi Banten Periode 2010-2015

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2010-2015 (Diolah)

Berdasarkan data PDRB (ADHK) periode 2010-2015 yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Banten, dapat diketahui bahwa produk dari aktivitas akomodasi makan
dan minum menunjukkan kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun,

meskipun menunjukan kinerja yang terus meningkat, dari aspek kontribusi yang
mengalami fluktuasi mengindikasikan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tertekan
oleh sektor lalinnya.
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Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor
internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktorfaktor tersebut meliputi belum optimal dan belum efektifnya :
1.

inventarisasi dan pengembangan keragaman daya tarik destinasi dan wisata
banten,

2.

dukungan fasilitas dan amenitas destinasi wisata;

3.

aksessibilitas pasar terhadap destinasi;

4.

peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha pariwisata;

5.

komprehensifnya destinasi wisata yang marketable;

6.

fasilitasi penyelesaran kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota
terhadap keberadaan destinasi wisata;

7.

fasilitasi peningkatan konektivitas antar destinasi wisata;

8.

fasilitasi peningkatan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif baik di dalam kawasan
destinasi maupun diluar kawasan destinasi wisata;

9.

sistem publikasi dan promosi pariwisata;

10.

peran usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam dan atau luar lokasi destinasi
wisata;

11.

fasilitasi peningkatan harmonsasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata;

12.

peran dan partisipasi usaha pariwisata dalam hal kompetensi dan standarisasi
usaha pariwisatanya;

13.

fasilitasi penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah,
pelaku usaha pariwisata dan swasta;

14.

peran dan partisipasi lembaga dan kelembagaan pariwisata;

15.

belum optimalnya dukungan manajemen sumberdaya aparatur.

16.

keterbatasan dan kurang efektifitasnya penggunaan anggaran;

17.

belum optimalnya ketersediaan, data dan informasi yang berkualitas, intepretatif,
mutakhir dan berkesinambungan;

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinasi Pariwisata
Provinsi Banten

Walaupun pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, telah menunjukkan kinerja yang
membaik, namun masih belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian
yang tangguh dan mensejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara
umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB,
penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula
pada semakin ketatnya persaingan antardaerah dalam menciptakan destinasi pariwisata
yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan
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teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada
situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum
optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and
communication technology/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata,
masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia
(SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai
investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara
pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).
Fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan
dengan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata periode tahun 2014-2019.
Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata
Provinsi Banten dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih
dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode
berikutnya.
Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata, meliputi :
1. masih tersebarnya potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki
yang belum terkelola dengan baik;
2. letak geostrategis Provinsi Banten terhadap daerah perbatasan yang memiliki
segmentasi pasar pariwisata yang baik skala nasional;
3. terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam
pembangunan pariwisata;
4. peningkatan income perkapita masyarakat eropa dan asia;
5. implementasi kebijakan bebas visa;
6. peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) pariwisata;
Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa :
1. meningkatnya kompetisi daya saing dan pertumbuhan kepariwisataan skala global,
nasional, regional;
2. investasi yang lebih berorientasi pada industri dan properti, sehingga minim
memberdayakan sumberdaya lokal;
3. masifnya proses infiltasi dan atau akulturasi dari budaya dan atau gaya hidup asing
terhadap dinamika sosial masyarakat setempat;
4. keterbatasan dukungan fasilitas, amenitas dan atraksi;
5. peran dan partisipasi lembaga dan kelembagaan pariwisata;
6. kecenderungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan,
ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam
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7. kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata dan lemahnya konektivitas
antar destinasi wisata,
8. belum optimalnya fasilitasi peningkatan harmonsasi dan keterpaduan pembangunan
pariwisata;
Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah
koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya
tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik
vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta
maupun masyarakat pada umumnya.
Upaya peningkatkan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas
sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam
Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan
dan Kepariwisataan dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Pembangunan Kebudayaan Pariwisata Provinsi Banten.
Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan
dimaksud dijelaskan melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2)
infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya.
Ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :
1.

Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) kepemilikan asing (Investasi); (2) hak
kepemilikan usaha; (3) dampak peraturan terhadap usaha; (4) kebutuhan visa; (5)
perjanjian ruang udara terbuka; (6) keterbukaan kebijakan pemerintah; dan (7)
biaya perijinan usaha

2.

Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) peraturan pelestarian lingkungan;
(2) penegakan peraturan pelestarian lingkungan; (3) perkembangan industri
perjalanan wisata; (4) tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) konsentrasi
perlindungan alam; (6) ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) perjanjian
ratifikasi pelestarian lingkungan

3.

Keselamatan dan Kemanan, yang meliputi : (1) penanggulangan terorisme; (2)
penegakan hukum oleh kepolisian; (3) penanggulangan kejahatan dan kekerasan;
dan (4) tingkat kecelakaan lalu-lintas

4.

Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi: (1) ketersediaan tenaga kesehatan; (2)
akses pelayanan kesehatan; (3) akes kelayakan air minum; dan (4) ketersediaan
fasilitas tempat tidur rumah sakit
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5.

Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi

: (1) prioritas kebijakan

pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) pembiayaan pemerintah bagi
pengembangan industri pariwisata; (3) efektifitas pemasaran dan branding untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) keberadaan/jumlah industri
pariwisata
6.

Infrastruktur tranportasi udara, yang meliputi : (1) kualitas pelayanan transportasi
udara; (2) ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) ketersediaan kursi
penerbangan internasional; (4) volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5)
kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) jumlah maskapai penerbangan yang
beroperasi; dan (7) jaringan transportasi udara internasional

7.

Infrastruktur tranportasi darat, yang meliputi : (1) kualitas jalan raya; (2) kualitas
infrastruktur kereta api; (3) kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) kualitas jaringan
transportasi domestik; dan (5) tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya

8.

Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) jumlah kamar hotel; (2) penyewaan
mobil; dan (3) ketersediaan ATM (anjungan tunai mandiri)

9.

Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) usaha jaringan internet; (2)
pengguna internet; (3) jalur sambungan telepon; (4) jumlah pelanggan internet;
dan (5) jumlah pengguna telepon selular

10.

Daya saing harga, yang meliputi : (1) pajak bandara; (2) daya beli masyarakat; (3)
cakupan perpajakan; (4) tingkat harga BBM (bahan bakar minyak); dan (5) indeks
harga hotel

11.

Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) tingkat pendidikan dasar penduduk; (2)
tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) kualitas system pendidikan; (4)
ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) tingkat pelatihan; (6) jumlah
pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) kemudahan perizinan kerja
tenaga asing; (8) resiko penularan HIV; (9) dampak perkembangan HIV terhadap
usaha; dan (10) tingkat harapan hidup penduduk

12.

Daya tarik wisata, yang meliputi: (1) keterbukaan pariwisata; (2) sikap penduduk
terhadap wisatawan asing; (3) lama tinggal wisatawan

13.

Sumberdaya alam, yang meliputi: (1) jumlah situs warisan dunia; (2) kawasan yang
dilindungi; (3) kualitas lingkungan alam; dan (4) jumlah spesies hewan yang
dilindungi

14.

Sumberdaya budaya, yang meliputi: (1) jumlah situs warisan budaya; (2) jumlah
stadion olahraga; (3) jumlah pameran dan ekshebisi tingkat internasional; dan (4)
ekspor industri kreatif
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Bagan 2.3
Indeks Daya Saing Kepariwisataan

Sumber : World Economic Forum, 2011 / Kementerian Parekraf

Dalam tataran nasional dan regional, dalam meningkatkan daya saing kepariwisataannya,
harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai salah satu input bagi
pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Banten yang secara administratif
berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Lampung seyogyanya
memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan di 3 (provinsi) tersebut. Hal ini
dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan
strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan
pariwisata.
Tantangan

Pengembangan

Kepariwisataan

di

Provinsi

Banten

Pengembangan

kepariwisataan tidak terlepas dari adanya potensi, pelaku, pengelolaan dan tata
kelolanya. Dari banyaknya ragam potensi kepariwisataan yang ada di Provinsi Banten
tantangan yang dihadapi cukup komplek dan bervariatif yang merupakan faktor eksternal
dan internal dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Adapun yang menjadi instrumennya
adalah;
A.

Lingkungan Internal

A.1. Kekuatan (Strength)
1.

tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundangundangan maupun peraturan daerah;
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2.

tersedianya

sumberdaya manusia aparatur Dinas Pariwisata yang cukup

memadai;
3.

tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja;

4.

terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder kepariwisataan;

5.

tersedianya informasi dan jaringan internet untuk keperluan aksesnya;

A.2. Kelemahan (Weakness)
1.

belum tersedianya arah kebijakan pariwisata daerah (RIPARDA) yang
komprehensif, mutakhir, dan komunikatif;

2.

masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dalam
bidang pariwisata;

3.

belum memiliki bank data kepariwisataan yang lengkap;

4.

terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang
diperlukan;

5.

lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung
pembangunan pariwisata;

6.

belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data
kepariwisataan;

7.

regulasi tentang kepariwisataan di Provinsi Banten masih sangat terbatas;

8.

belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan sebagai
masterplan yang berjangka panjang;

B.

Lingkungan Eksternal

B.1. Peluang (Opportunity)
1.

keragaman dan sebaran potensi wisata yang belum dikelola dengan baik;

2.

posisi geostrategis Provinsi Banten berdekatan dengan DKI Jakarta dan Bandara
Internasional serta berada pada jalur lintasan antar kota di Provinsi Jawa Barat;

3.

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat potensial untuk dilibatkan/
berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Provinsi Banten;

4.

kondisi keamanan di Provinsi Banten cukup menunjang;

5.

tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;

6.

tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air
bersih, sanitasi, dll);

7.

perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;

8.

tren perkembangan green tourism;

9.

mulai timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku kepariwisataan
baik secara langsung maupun tidak langsung (terutama ekonomi kreatifnya);

10. dari penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
menggariskan pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu janji politik
yang dituangkan ke dalam Draft RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022.
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B.2. Ancaman (Threat)
1.

perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat;

2.

ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;

3.

masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan
yang baik kepada wisatawan;

4.

keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;

5.

masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;

6.

penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai;

Kepariwisataan
Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas
dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata
berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan
penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa
tempat, dan kembali ke tempat asal semula Istilah “pariwisata” konon untuk pertama
kalinya digunakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan padanan dari istilah
asing tourism. Menurut Soekadijo pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat
yang berhubungan dengan wisatawan.
Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran cagar budaya, pembuatan pusat
rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya
semua itu dapat disebut kegiatan pariwisata sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu
semua dapat diharapkan para wisatawan akan datang (Soekadijo, 1997: 2).
Sementara itu A.J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa “Tourism, past, present
and future”, berbunyi “pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan)
dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya
hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempattempat
tujuan itu (Soekadijo, 1997: 3)
Pariwisata adalah sebuah kegiatan dimana dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang
dalam suatu perjalanan yang mana dapat melebihi 24 jam dari tempat tingalnya.
Menurut Spilane (1987:21), dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu
tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok,
sebagai usaha mencari

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
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Ditambahkan pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: a). pariwisata
untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), b). pariwisata untuk berekreasi
(recreation tourism), c). pariwisata untuk kebudayaan (culture tourism), d). pariwisata
untuk olahraga (sports tourism), e). pariwisata untuk urusan usaha dagang (business
tourism), f). pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism).
Fandeli (1995:37) mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata merupakan suatu kegiatan
bepergian dari suatu tempat ke tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan
maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran
baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi. Sementara itu menurut Pendit
(1990:29) bahwa pariwisata

merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga

melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta
usaha-usaha penginapan dan transportasi. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terdiri 10
unsur pokok, yaitu : 1). politik pemerintah, 2). perasaan ingin tahun, 3). sifat ramah
tamah, 4). jarak dan waktu, 5). atraksi, 6). akomodasi, 7). pengangkutan, 8). harga-harga,
9). publisitas dan 10). kesempatan berbelanja.
Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi,
yaitu: 1). menggalakkan ekonomi, 2). memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian
fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3). memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk
menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan
daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangan promosi dan pemasaran, serta
meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
Dikemukakan pula oleh Pendit (1990) bahwa pariwisata mampu menghasilkan
pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi
berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuankemajuan

dalam

usaha-usaha

pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya,

pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan

program kebersihan dan kesehatan,

proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan

sebagainya yang dapat

memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun
wisatawan dari luar.
Hunziger dan Krapf dari Swis, mendefinisikan Pariwisata sebagai “Keseluruhan jaringan
dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan
syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang
memberikan keuntungan yang bersifat permanent maupun sementara.” Definisi ini
terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (keseluruhan .... gejala yang berkaitan dengan
tinggalnya orang asing) adalah definisi pariwisata seperti sudah dijelaskan diatas. Definisi
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yang pada umumnya dianggap baik itu pada bagiannya yang kedua mengartikan ‘tinggal
untuk sementara’ atau ‘tidak menetap’ secara ekonomik dan menjabarkan sebagai
‘wisatawan tidak melakukan pekerjaan penting yang memberi keuntungan’ (Soekadijo,
l997: 12).
Norval, seorang ahli ekonomi Inggris, juga memberi arti ekonomis kepada pengertian
‘tidak menetap’ dan beranggapan bahwa yang didefinisikan itu hanya

wisatawan

mancanegara saja. Sebab itu definisinya mengatakan bahwa wisatawan ialah setiap orang
yang datang dari negara asing, yang alasannya bukan untuk menetap atau untuk bekerja
di situ secara teratur, dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu
membelanjakan uang yang didapatkannya dilain tempat (Soekadijo, 1997: 13).
Dr. Salah Wahab menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang
mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan
kerja,

peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor

produktivitas lainnya.
Sebagai sektor yang kompleks yang meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya
seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata (Pendit,1999: 35). Robert Mcintosh
dan Shashikant Gupta mengatakan bahwa pariwisata merupakan gabungan gejala dan
gabungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintahan, tuan rumah, serta
masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan. Wisatawan ini
serta pengunjung lainnya (Pendit, 1999: 35).
E. Guyer dan Fleuller merumuskan pariwisata dalam arti modern. Pariwisata adalah gejala
jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan kesehatan, dan pergantian hawa,
penilaian yang sadar dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan
perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan.
Herman Von Schullen Za Schratenhoven, menyoroti pariwisata dari aspek ekonomi,
dimana pariwisata adalah istilah bagi semua, lebih-lebih bagi aspek ekonomi, proses
yang ditimbulkan oleh lalu lintas orang asing yang datang dan pergi dari suatu tempat,
daerah atau negara dan segala sesuatunya yang ada sangkut pautnya dengan proses
tersebut (Pendit, 1999: 38).
Kodhyat menyatakan bahwa pariwisata adalah suatu fenomena yang timbul oleh salah
satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan (travel). Dimana
perjalanan untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan
edukatif, dikategorikan sebagai kegiatan wisata (Kodhyat, 1996: 1). Selain pengertian
diatas oleh Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang
dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat
lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat
yang dikunjungi, tetapi semata-mata

untuk menikmati perjalanan tersebut guna
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bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti,
1990: 109).
Jenis dan macam pariwisata terwujud dalam bentuk antara lain :
1.

Menurut letak geografis , di mana kegiatan itu berlangsung :
a)

Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang
lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat -tempat tertentu saja.
Misal, kepariwisataan Bandung, Kepariwisataan Denpasar dll.

b)

Parwisata regional (regional tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang
dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkup
nasional maupun internasional. Misal, Kepariwisataan bali, DKI Jakarta dll.

c)

Pariwisata nasional

(national

tourism)

yaitu

jenis

pariwisata

yang

dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana pesertanya tidak hanya
terdiri warganegaranya itu sendiri melainkan dari mancanegara atau orang
asing yang datang ke negara tersebut. Misal, kepariwisataan yang ada di
daerang Indonesia.
d)

Pariwisata

regional-internasional

yaitu

kegiatan

kepariwisataan

yang

berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati
batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misal,
kepariwisataan ASEAN.
e)

Pariwisata internasional (international tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan
yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

2.

Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
a)

Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai
dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu
akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan
sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi
wisatawan.

b)

Pariwisata pasif (out–going tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang
ditandai dengan gejala keluarnya warga negara itu sendiri bepergian ke luar
negeri sebagai wisatan. Karena ditinjau dari segi pemasukan, negara asal
wisatawan akan dirugikan, karena uangnnya akan dibelanjakan di luar negeri.

3.

Menurut alasan/tujuan perjalan
a)

Business tourism yaitu pariwisata dimana pengunjung datang untuk tujuan
dinas, usaha dagang yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar
dan lain-lain.
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b)

Vacational tourism yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan
perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur,cuti dan lainlain.

c)

Educational tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang yang
melakukan perjalanan bertujuan untuk belajar.

d)

Familiarzation tourism yaitu perjalawnan yang dimaksudkan guna mengenal
lebih lanjut atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.

e)

Scientific tourism yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah
momperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu
pengetahuan.

f)

Special mission tourism yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu
maksud khusus, misalnya misi kesenian dll.

g)

Hunting tourism yaitu perjalanan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan
perburuan binatang yang diijinkann oleh penguasa setempat sebagai hiburan
semata-mata.

4.

Menurut waktu berkunjung
a)

Seasonal tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada
musim-musim tertentu. Misalnya Summer tourist, Winter Tourist dll.

b)

Occasional tourism yaitu kegiatan perjalanan wisatawan yang dihubungkan
dengan kejadian maupun even. Misalnya, Nyepi di Bali dll.

5.

Menurut objeknya
a)

Cultural tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya karena adanya
daya tarik dari seni atau budaya daerah.

b)

Recuperational tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk
menyembuhkan penyakit. Misal, mandi lumpur dll.

c)

Commercil tourism perjalanan wisata yang motivasinya untuk melakukan
perjalanan yang berkaitan dengan perdagangan nasional maupun internasional.

d)

Sport tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya untuk melihat
atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat tertentu,

e)

Polotical tourism yaitu jenis perjalanan wisata di mana motivasinya untuk
melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan
dengan kegiatan

suatu negara. Misalnya, menyaksikan peringatan

kemerdekaan.
f)

Social tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang mana penyelenggaranya tidak
menekankan untuk mencari keuntungan. Misalnya, picnik, study tour dll.

g)

Religion tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyaksikan
atau melihat upacara–upacara keagamaan, seperti haji umroh, upacara bali
krama dll.
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6.

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan
a)

Individual tourism yaitu seseorang wisatawan atau satu keluarga yang
melakukan perjalanan wisata secara bersama,

b)

Family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh
serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu
sama lain.

c)

Group tourism yaitu jenis perjalanan wisata dimana yang melakukan
perjalanannya terdiri dari banyak rang yang bergabung dalam satu rombongan
yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi atau tour operator/travel
agent.

7.

8.

Menurut alat pengangkutan yang digunakan
a)

Land tourism yaitu perjalanan yang menggunakan transportasi darat,

b)

Sea tourism perjalanan yang menggunakan transportasi laut,

c)

Air tourism perjalanan yang menggunakan transportasi udara.

Menurut umur yang melakukan perjalanan
a)

Youth tourism yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang
suka melakukan perjalanan yang relatif murah.

b)

Abdult tourism yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang usia
lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.

9.

Menurut jenis kelamin
a)

Masculine tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya dilakukan
oleh pria . Misalnya, safari hunting adventure.

b)

Feminime tourism yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan oleh kaum
wanita saja. Misalnya, rombongan untuk menyaksikan demonstrasi masak.

10. Menurut harga dan tingkat sosial
a)

Deluxe tourism yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar
mewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya.

b)

Middle class tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukan bagi
mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal,
tetapi tidak terlalu jelek pelayannannya.

c)

Social tourism yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan
secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan
fasilitas yang cukup memadai dalam perjalanan.

Namun demikian, secara sederhananya, Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama periode
tahun 2012-2017 telah melakukan berbagai tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya,
dengan indikator kinerja dinas sebagaimana tertera pada tabel 2.5 berikut;
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Tabel 2.5
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Periode 2012-2017

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, 2012-2017
Berdasarkan informasi tabel 2.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya pencapaian
indikator kinerja Dinas Pariwisata sangat dinamis setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh
dinamika mobilisasi aktivitas pariwisata yang sangat di pengaruhi oleh beberapa hal yang
sangat bersifat makro dan global.
Upaya pencapaian kinerja Dinas Pariwisata tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran
realisasi belanja tidak langsung yang rerata pertumbuhannya mencapai 8,49% lebih besar
lebih rerata pertumbuhan anggaran yaitu 7,48%.
Hal yang sedikit berbeda terjadi dengan rerata pertumbuhan realisasi belanja langsung
sebesar 22,12% lebih kecil dari rerata pertumbuhan anggaran belanja langsung.
Tabel 2.6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 2012 - 2017

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 | Dinas Pariwisata Provinsi Banten

52

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 | Dinas Pariwisata Provinsi Banten

53

BAB 3

ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu‐isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta unit‐unit kerja
dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu‐isu strategis dilakukan berdasarkan
sistematika berikut ini;

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan bahwa salah satu sasaran
untuk meningkatkan sektor non-migas adalah dengan meningkatkan kontribusi
pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu
menjadi salah satu penghasil devisa. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan
pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produk wisata serta
meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.
Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai tugasnya merupakan dinas yang melaksanakan
urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum
di pariwisata. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang
kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pariwisata; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Provinsi Banten merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata di Indonesia.
Kondisi daya tarik yang dimiliki Provinsi Banten sebagai “fullfactor” wisatawan
mengunjungi Provinsi Banten menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan
terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini
juga mampu memicu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi,
makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain
yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan
informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya
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ditujukan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan daerah dan
masyarakat.
Provinsi Banten memposisikan sebagai Point of Distribution bagi struktur ekonomi
Provinsi Banten. Karena itu Seyogyanya Provinsi Banten beserta kabupaten/kota dapat
menyiapkan sarana dan prasarana pariwisata sehingga menjadi satu kesatuan dalam
pengembangan “Banten Exciting”. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Provinsi Banten
pada gilirannya dapat dinikmati juga oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dapat dirumuskan
antara lain:
1.

masih terbatasnya obyek wisata yang sudah dikelola secara porfesional, selain itu
masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata;

2.

rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata, meskipun secara umum panjang dan
kondisi jalan sesuai dengan kewenangannya memiliki tingkat kenyaman yang
beragam;

3.

kurangnya Penanganan kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata.

4.

belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (transportasi,
amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar SKPD di lingkup
Provinsi Banten dalam mewujudkannya

5.

masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan, secara umum daya saing unit
bisnis pariwisata Provinsi Banten masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut
masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya,
sumber daya.

6.

kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan berasal
dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan
banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor
usaha pariwisata.

7.

belum optimalnya sumberdaya manusia, dan pemasaran, hal ini memberikan
implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist
expenditure), dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan
mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

8.

kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Banten, dan
berpotensi tumpang tindih dengan urusan lainnya;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Berdasarkan RPJMD Teknokratik Provinsi Banten tahun 2017–2022, maka visi dan misi
RPJMD, sebagaimana dimaklumi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten
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tahun 2017‐2022 adalah: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”
Sementara itu misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017‐ʹͲʹʹadalah
sebagai berikut:
1.

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

2.

Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

3.

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

4.

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

5.

Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi
Banten 2017‐2022, maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut
(khususnya misi ke lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan
pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Selanjutnya dari Misi
yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyajikan faktor‐
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut
dalam Tabel 3.1
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
VISI :
No

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi dan
Permasalahan Pelayanan
Faktor
Gubernur dan
SKPD*)
Penghambat
Pendorong
Wakil Terpilih

(1)
(2)
(3)
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
 Pengelolaan daya tarik
wisata provinsi.
 Pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
provinsi.
 Pengelolaan destinasi
pariwisata provinsi.
 Penetapan tanda daftar
usaha pariwisata lintas
Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi

(4)

(5)

obyek wisata yang
kurang/tidak
memiliki daya
tarik/unik dari
obyek wisata di
daerah lain.

kebijakan dan
fasilitasi
peningkatan nilai
tambah destinasi
dengan amenitas,
fasilitas, dan
atraksi yang
aksessable
kebijakan dan
fasilitasi
peningkatan
keragaman daya
tarik melalui
atraksi atau
rekayasa kebijakan
yang aksessable

obyek wisata yang
menarik dan unik
umumnya memiliki
skala jangkauan
yang kecil.
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VISI :
No

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi dan
Permasalahan Pelayanan
Faktor
*)
Gubernur dan
SKPD
Penghambat
Pendorong
Wakil Terpilih
daya saing dan nilai
‘value’ obyek
wisata yang lemah
dan belum dikelola
dengan profesional
ketiadaan,
ketidakjelasan,
pengelola destinasi
yang profesional

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi dan kawasan
strategis pariwisata provinsi.

belum
komprehensifnya
fasilitas dan
amenitas yang ada
di daerah destinasi
wisata
kurang optimalnya
ketersediaan dan
kelayakan fasilitas
aksessibiltas
menuju destinasi
wisata
ketidakefektifan
berbagai regulasi
yang menghambat
pengembangan
destinasi dengan
dasar pembagian
kewenangan atas
urusan dan
anggaran
Pemasaran dan
atau promosi
pariwisata yang
diikuti skala
internasional,
nasional, regional,
dan lokal lebih
bersifat temporare,
bukan bersifat
sistemik
keterbatasan
materi pemasaran
dan atau promosi
pariwisata yang
akurat

keterbatasan
media pemasaran
dan atau promosi
pariwisata yang
efektif
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kebijakan dan
fasilitasi
keterlibatan
investasi, UMKMK,
BUMD, PMDN, dan
PMA, dan atau KPS
kebijakan dan
fasilitasi
keterlibatan
investasi, UMKMK,
BUMD, PMDN, dan
PMA, dan atau KPS
kebijakan dan
fasilitasi
penyediaan
amenitas dan
fasilitas di kawasan
destinasi
kebijakan dan
fasilitasi
penyediaan
amenitas dan
fasilitas di kawasan
destinasi
kebijakan dan
fasilitas usulan
yang bottom up
dan lintas sektor
untuk
mengeliminasi
masalah
pembagian urusan
dan anggaran
kebijakan dan
fasilitasi sistem
promosi dan
pemasaran yang
komprehensif,

kebijakan dan
fasilitasi materi
promosi melalui
KKL yang bersifat
vertikal dan
horizotal dengan
pelibatan para
pihak terkait
kebijakan dan
fasilitasi seleksi
media yang efektif
dan efisien
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VISI :
No

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi dan
Permasalahan Pelayanan
Faktor
*)
Gubernur dan
SKPD
Penghambat
Pendorong
Wakil Terpilih
keterbatasan
informasi sasaran
dan taget
pemasaran dan
atau promosi
pariwisata

Penyediaan sarana dan
prasarana kota kreatif

belum tersedianya
roadmap ekonomi
kreatif banten yang
detail sebagai
pemicu kreatifitas
publik
belum
dirasakannya
kompetisi usaha
ekonomi kreatif
karena kelemahan
data, informasi,
dan publikasi
belum tersedianya
lembaga yang
mampu
memfasilitasi
dinamika ekonomi
kreatif

Sumberdaya Manusia

belum optimalnya
partisipasi pelaku
usaha ekonomi
kreatif dalam
upaya peningkatan
daya saing seperti
sertifikasi
belum adanya
roadmap
pengembangan
kawasan wisata
yang detail
publicable dan
komunikatif
sebagai peta
partisipasi
masyarakat,
khususnya di
sekitar destinasi
homogenitas
masyarakat di
kawasan destinasi
mengakibat
dinamika ekonomi
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kebijakan dan
fasilitasi materi
promosi dan media
promosi melalui
pelibatan para
pihak terkait yang
bersifat vertikal
dan horizotal.
kebijakan dan
fasilitasi
pembangunan
roadmap ekonomi
kreatif banten yang
komprehensif,
komunikatif, dan
responsible
kebijakan dan
fasilitasi
terbentuknya motif
ekonomis dan
aktivitas kompetisi
melalui berbagai
forum secara
proposional
kebijakan dan
fasilitasi
terbentuknya
lembaga yang
mampu
memfasilitasi
dinamika ekonomi
kreatif
kebijakan dan
fasilitasi
terbentuknya
event yang bersifat
lomba dan
kompetisi serta
reward
kebijakan dan
fasilitasi
komunikasi
manfaat kebijakan
pengembangan
kawasan melalui
berbagai media
yang komunikatif

kebijakan dan
fasilitasi yang
meningkatkan
mobilitas dan
lalulintas barang,
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VISI :
No

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi dan
Permasalahan Pelayanan
Faktor
*)
Gubernur dan
SKPD
Penghambat
Pendorong
Wakil Terpilih
dan sosial yang
lemah

Ketarangan : Dinas pariwisata Banten tahun 2017

jasa dan manusia
merupakan entry
point
pengembangan
sumberdaya
manusia

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan visi dan
misi gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi, dimana dapat diintepretasikan bahwa urusan pariwisata
merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonomi (gini rasio) dan pemeratan ekonomi (aksessibilitas ekonomi
produktif), namun demikian perlu diperhatikan juga, bahwa dalam mengejawantahkan
amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruanglingkup kewenganan
yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu meliputi sub urusan destinasi,
pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata
Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI no 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta sesuai
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019
bahwa Unit Organisasi Eselon I dapat menyusun Renstra-Unit Organisasi Eselon I sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya yang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara
menyeluruh.
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata yang merupakan salah satu Unit Eselon I pada, Kementerian Pariwisata
telah menyusun Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019) yang memuat Kondisi umum, Potensi dan
Masalah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai upaya
memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya manyangkut program dan kegiatan
untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional 2015 - 2019.
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Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Unit Eselon I
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dapat menyelenggarakan
kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja
rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.
Visi Terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan
menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Dengan misi mengembangkan
kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu
mendorong pembangunan daerah.
Tabel 3.2
Kerangka Kerja Logis Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Periode
Tahun 2015-2019
(Renstra Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan
Renstra Sekretraiat Kementerian Pariwisata)
TUJUAN
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Misi : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam
meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri
Meningkatkan kualitas &
Meningkatnya kualitas
Pengembangan Destinasi
1. Pengembangan
kuantitas Destinasi
pengembangan
dan Industri Pariwisata.
infrastruktur dan
Pariwisata
infrastruktur dan
Melalui :
ekosistem pariwisata
ekosistem destinasi
1. Perwilayahan
2. Peningkatan kualitas
pariwisata
2. Atraksi
dan kuantitas destinasi
3. Aksessibilitas
wisata budaya, alam,
4. Amenitas
buatan
5. Masyarakat
3. Tata Kelola Destinasi
6. Investasi
Pariwisata di Kawasan
Strategis Pariwisata
4. Pemberdayaan
Masyarakat
Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan
kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
Mewujudkan Industri
Meningkatnya investasi
Pengembangan Destinasi
1. Forum komunikasi
Pariwisata yang mampu
di sektor pariwisata
dan Industri Pariwisata.
pengembangan usaha
menggerakkan
Melalui :
pariwisata lintas sektor
Meningkatnya kontribusi
perekonomian nasional
1. Struktur Industri
dan daerah
kepariwisataan terhadap
2. Daya Saing
2. Penerapan pedoman
penyerapan tenaga
3. Kemiteraan
green hotel
kerja nasional
4. Kredibilitas
3. Peningkatan kapasitas
5. Tanggung Jawab
auditor bidang usaha
Lingkungan
pariwisata
4. Percepatan sertifikasi
usaha pariwisata
5. Penyusunan proposal
investasi
6. Partisipasi event
investasi pariwisata
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TUJUAN
SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan
perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar
Internasional
Memasarkan destinasi
Meningkatnya kontribusi
Pengembangan Destinasi
pariwisata Indonesia
pariwisata terhadap
dan Industri Pariwisata
dengan menggunakan
Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
strategi pemasaran
terpadu secara efektif,
Meningkatnya jumlah
efisien, dan bertanggung
perjalanan wisatawan
jawab serta yang intensif,
nusantara (wisnus)
inovatif & interaktif
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
mancanegara (wisman)
Meningkatnya jumlah
penerimaan devisa
Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia,
regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam
rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan
kepariwisataan yang berkelanjutan
Mengembangkan
Meningkatnya kapasitas,
Pengembangan Destinasi
1. Asistensi tata kelola
Kelembagaaan
kompetensi dan
dan Industri Pariwisata
destinasi pariwisata
Kepariwisataan dan tata
profesionalisme tenaga
2. Pemberdayaan
kerja pariwisata
kelola pariwisata yang
masyarakat
mampu mensinergikan
- Peningkatan sadar
Meningkatnya kualitas
Pembangunan Destinasi
wisata dan sapta
tenaga kerja lulusan
Pariwisata, Pemasaran
pesona
pendidikan tinggi
Pariwisata, dan Industri
- Peningkatan potensi
pariwisata
Pariwisata secara
usaha masyarakat
profesional, efektif efisien
bidang pariwisata
Terwujudnya organisasi
dan tata laksana yang
sesuai dengan
kebutuhan, tugas fungsi
Meningkatnya kualitas
kinerja pengelolaan
keuangan
Keterangan:
Renstra Kementerian Pariwisata yang dipublikasi hanya Renstra Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata
serta Renstra Sekretriat Kementerian Pariwisata Periode Tahun 2015-2019

Berdasarkan sumberdata (metadata) dan produk hukum kementerian pariwisata republik
indonesia, hanya merilis renstra yaitu resntra Deputi bidang pengembangan destinasi dan
indutsri pariwisata serta renstra sekretariat kementerian pariwisata, maka indikator yang
ditampilkan tidak utuh merupakan indikator rencana strategis kementarian pariwisata
republik indonesia. Berikut adalah capaian kinerja kementerian pariwisata republik
indonesia periode Tahun 2010-2014;
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Tabel 3.3
Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata (Periode 2015-2019)
dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten (Periode 2017-2022)
No
1

2
3
4
5
Ket :

Indikator Kinerja

Sasaran Renstra Dinas
Pariwisata Provinsi Banten

Sasaran Pada Renstra
Kementerian
Meningkatnya citra
kepariwisataan

Jumlah Lokasi KSPN yang
difasilitasi untuk
meningkatkan kualitas tata
kelola destinasi (DMO)
Jumlah Lokasi daya tarik di
Terciptanya diversifikasi
DPN yang dikembangkan
destinasi pariwisata
menjadi Destinasi Pariwisata
Jumlah Pola Perjalanan yang
Terciptanya diversifikasi
dikembangkan
destinasi pariwisata
Jumlah Pola Perjalanan yang
Terciptanya diversifikasi
dikembangkan
destinasi pariwisata
Meningkatnya jumlah
Meningkatnya Daya saing
kunjungan wisatawan
Pariwisata
Renstra Kementerian Pariwisata yang dipublikasi hanya Renstra Deputi Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata serta Renstra Sekretriat Kementerian Pariwisata Periode Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa agenda strategis jangka menengah
Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah “meningkatkan daya saing pariwisata” yang
akan diterjemahkan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangan dan sub
urusan kepariwisataan yang diamanahkan melalui UU No 23 tahun 2014 yaitu sub urusan
destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.
Secara umum, renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengakomodasi arah
kebijakan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten terpilih yaitu menjadikan urusan
pariwisata sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi,selain itu renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga telah
mengakomodasi arah kebijakan renstra Kementerian Pariwisata yaitu pengembangan
destinasi dan industri pariwisata.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijkanan Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Berdasarkan aspek ketataruangan, urusan pariwisata merupakan salah satu komponen
dari pola ruang, khususnya pola ruang budidaya, sehingga mengingat pentingnya urusan
pilihan didalam tata ruang tersebut, maka permendagri 54 Tahun 2010, mengamanatkan
agar dalam proses penyusunan renstra juga menelaah keberadaan RTRW Provinsi Banten.
Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan
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Wawasan

Nusantara

dan

Ketahanan

Nasional.

Tujuan

perwujudan

tersebut

diterjemahkan lebih lanjut dengan:
a.

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b.

terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

c.

terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2
dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
a.

ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

b.

keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

c.

keterpaduan

perencanaan

tata

ruang

wilayah

nasional,

provinsi,

dan

kabupaten/kota;
d.

keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e.

keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

f.

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

g.

keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

h.

keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan

i.

pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan kedua penetapan di atas, sesuai dengan kewenangan pada tingkat provinsi,
maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Banten adalah “mewujudkan Ruang
Wilayah Banten sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer NasionalInternasional

yang

Aman,

Nyaman,

Produktif

dan

Berkelanjutan

melalui

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan pangan,
industri, dan pariwisata”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam bentuk
kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Banten untuk mewujudkan pola
dan struktur ruang wilayah Provinsi Banten
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Tabel 3.4
Pengaruh Indikator Program Struktur Ruang RTRW Provinsi Banten
terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No

Rencana
Struktur Ruang

Struktur Ruang
Saat Ini

1.

Peningkatan
Sistem Jaringan
Transportasi Laut

-

2

Peningkatan dan
Pemeliharaan
Sistem Jaringan
Transportasi Darat
Peningkatan dan
Pemeliharaan
Sistem Jaringan
Transportasi Darat

-

3

Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang Periode
Perencanaan
Berkenaan
Peningkatan
terminal khusus
untuk mendukung
potensi industri,
pariwisata,
pertanian, dan
pertambangan
Rencana
pembangunan jalan
nasional
Rencana
peningkatan
kapasitas dan
kualitas ruas jalan
strategis nasional

Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap
Pelayanan Dinas
Pariwisata
Mempermudah
mobilisasi publik
(wisata) dari dan ke
destinasi wisata

Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Pariwisata

Mempermudah
mobilisasi publik
(wisata) dari dan ke
destinasi wisata
Mempermudah
mobilisasi publik
(wisata) dari dan ke
destinasi wisata

Keterangan :
Diolah dari RTRW Provinsi Banten Tahun 2016-2030

Tabel 3.5
Pengaruh Indikator Program Pola Ruang RTRW Provinsi Banten
terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No

Pola Ruang

1.

Pengendalian Kawasan
Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam dan
Cagar Budaya;
Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

2
3

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

4

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

5

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

6

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

Pola Ruang
Saat Ini
-

Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang Periode
Perencanaan
Berkenaan
Taman Wisata Alam
Pulau Sangiang

Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Pariwisata
Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

Pengembangan
Kawasan Wisata
Pantai Barat
Pengembangan
Kawasan Wisata
Pantai Utara
Pengembangan
Kawasan Wisata
Budaya Banten
Lama
Pengembangan
Kawasan Wisata
Pantai Selatan

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata
Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata
Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

-

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

-

Pengembangan
Kawasan Wisata
Budaya
Permukiman Baduy

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

-
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Pengembangan
Pelayanan Dinas
Pariwisata
-

-
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No

Pola Ruang

7

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

8

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

9

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

10

Pengembangan Kawasan
Peruntukan Pariwisata

Pola Ruang
Saat Ini

11

Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengembangan dan
Perlindungan
Kawasan Wisata
Alam Taman
Nasional Ujung
Kulon
Pengembangan dan
Perlindungan
Kawasan Wisata
Alam Taman
Nasional Gunung
Halimun – Gunung
Salak
Pengembangan dan
Perlindungan
Kawasan Wisata
Geopark
Pengembangan
Kawasan Wisata
Pantai Barat
Pengembangan dan
Pengendalian
Kawasan Tanjung
Lesung – Panimbang

Pengembangan Kawasan
Strategis Sudut
Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi
Keterangan :
Diolah dari RTRW Provinsi Banten Tahun 2016-2030

Pengaruh Rencana
Struktur Ruang
Terhadap Kebutuhan
Pelayanan Dinas
Pariwisata
Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Pariwisata
-

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

-

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata

-

Meningkatkan jumlah
alternatif destinasi
wisata
Optimalisasi
pengembangan
kawasan ekonomi
khusus tanjung lesung

-

Berdasarkan aspek lingkungan hidup, urusan pariwisata merupakan salah satu komponen
“pressure” (tekanan) terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
sehingga keberadaannya perlu di “statuses” (status) sebagai materi “response”
(tanggapan). Hal ini menjadi penting mengingat cara pandang antara obyek yang sama
namun diintepretasikan fungsi dan peran yang berbeda, dimana destinasi dan aktivitas
wisata, merupakan aktivitas yang mampu memberikan tekanan terhadap daya dukung
dan daya tampung lingkungan, sedangkan disisi lain, destinasi dan aktivitas wisata potensi
merupakan sumberdaya ekonomi.
Artinya, seluruh kebijakan rencana dan progam (KRP) Dinas Pariwisata di mitigasi melalui
instrumen yang disediakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012, yang
secara implisit tercantum dalam Tabel berikut;
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Tabel 3.6
Pengaruh Indikator Program Pola Ruang RTRW Provinsi Banten
terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022
No

Aspek Kajian

1

Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup untuk
pembangunan
Perkiraan mengenai
dampak dan risiko
lingkungan hidup
Kinerja layanan
ekosistem
Efisiensi pemanfaatan
sumberdaya alam
Tingkat kerentanan
dam kapasitas
adaptasi terhadap
perubahan iklim
Tingkat ketahanan
dan potensi
keanekaragaman
hayati

2
3
4
5

6

Implikasi Terhadap
Pelayanan Dinas
Pariwisata

Ringkasan KLHS

Catatan Bagi
Perumusan Program
dan Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan :
Tidak tersedia dokumen KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 20

3.5. Penentuan Isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan
dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan
pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.
Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya
merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
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Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai
strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal
Dinas Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang
mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan
upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi
Banten.
Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan
isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran
pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata. Berikut
adalah struktur isu strategis di lingkungan urusan pariwisata Provinsi Banten;
A.

Lingkungan Strategis Internal
Dalam rangka mewujudkan Provinsi Banten sebagai daerah tujuan wisata yang
berdaya saing perlu upaya-upaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya
agar meningkatkan daya tarik wisata Provinsi Banten guna meningkatkan jumlah
kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sehubungan hal tersebut guna
menentukan langkah-langkah strategis pelaksanaan pengembangan potensi
pariwisata secara tepat, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap
lingkungan strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan
faktor-faktor kelemahannya.

A-1.

Kekuatan (Strength)
•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan
destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi
masing-masing destinasi, termasuk pengembangan pariwisata minat khusus
melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan
mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan peran industri
kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam mendukung
pengembangan pariwisata,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi optimalisasi peran berbagai media
informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi budaya dan
pariwisata,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antar
pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya
meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata,
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•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya
perguruan tinggi dan akademi,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat
sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah,

•

adanya dukungan landasan hukum sebagai landasan operasional baik berupa
perundang-undangan maupun peraturan daerah,

•

adanya dukungan ketersediaan sumberdaya manusia aparatur Dinas
Pariwisata yang cukup memadai,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi ketersediaan sarana kerja yang
memadai untuk menunjang produktivitas kerja,

•

adanya

dukungan

kebijakan

dan

fasilitasi

koordinasi

stakeholder

kepariwisataan khususnya dan stakeholder pembangunan umumnya,
•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi jaringan internet untuk keperluan
akses data dan informasi,

•

adanya dukungan kebijakan insentef, fasilitas, dan kemudahan dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi untuk menjamin kondusifitas
dalam pengembangan pariwisata strategis,

•

adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi fokus dan locus sesuai dengan
prioritas pembangunan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan
penguraian kepadatan aktivitas di wilayah Tangerang Raya.

A-2.

Kelemahan (Weakness)
•

ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya saing
objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi,



belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif



belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMD/BUMN, swasta (pelaku
usaha), dunia pendidikan,



menurunnnya kinerja tata kelola pemerintahaan (good government),
sehingga diperlukan perbaikan,



belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif,



belum optimalnya kualitas dan kapasitas layanan peningkatan peningkatan
kompetensi pegawai dan sertifikasinya serta pelaku industri pariwsata/usaha
jasa pariwisata dengan kebutuhannya,



belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata,



belum optimalnya kinerja pariwisata banten berdampak pada rendahnya
kesejahteraan dan perlindungan para pelaku (objek dan subjek) pariwisata,
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masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam
bidang pariwisata,



belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi yang utuh dalam
pengelolaan data dan informasi kepariwisataan,



terbatasnya aksesibiltas masyarakat terhadap informasi layanan OPD
khususnya terkait dengan data, informasi, dan permasalahan pariwisata di
Provinsi Banten,



belum optimalnya kinerja data dan informasi kepariwisataan yang
komprehensif,



belum tersusunnya roadmap pengembangan pariwisata Provinsi Banten
(diantaranya adalah RIPDA),



pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek
sarana dan prasarana, pengelola, aksessibilitas, atraksi, usaha pariwisata,
pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja,
wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata,



masih belum optimalnya publikasi dan promosi kepariwisataan Provinsi
Banten mengenai berbagai produk pariwisata, seperti industri pariwisata,
potensi seni budaya, peninggalan‐peninggalan nilai‐nilai sejarah baik yang
tangible maupun intangible, tata ruang pariwisata dan budaya serta
pemberdayaan masyarakat,

B.

Lingkungan Strategis Eksernal
Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat
pengembangan pariwisata perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap
lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman
dan peluangnya.

B-1.

Peluang (Opportunity)
 meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat
dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata,


dinamisnya kemajuan dunia informasi dan teknologi menuntut sektor
pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkannya
sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas,



meningkatnya permintaan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata
yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan,



meningkatnya serapan tenaga kerja/sumberdaya manusia yang memiiki
berkompetensi lokal, reional, nasional, dan internasional dengan dukungan
wawasan yang luas,
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terfasilitasinya penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai
bagian dari penguatan Sapta Pesona,



tersedianya sarana promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai
event-event lokal, regional, nasional, dan internasional yang dapat menarik
wisatawan,



peningkatan

pelayanan

investasi

serta

pembinaan

pengelolaan

kepariwisataan,


tersedianya potensi pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi
dengan Kabupaten/Kota yang berada Provinsi Banten dalam lingkup wilayah
Banten, termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar
negeri,



meningkatnya investasi kepariwisataan melalui berbagai insentif, fasilitasi,
dan kemudahan kemudahan, pelayanan dan perijinan,



tersedianya potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di
Provinsi Banten cukup besar, beragam dan unik,



letak geostrategi yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Bandara
Internasional Soekarno-Hatta serta berada pada jalur lintasan antar pulau
jawa dan bali,



dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang masih potensial untuk
diperankan dalam pengembangan pariwisata lokal,



terjaganya kondisi keamanan di Provinsi Banten cukup kondusif dan nyaman,



meningkatnya jumlah dan jangkauan perjalanan wisata setiap tahunnya,



tersedianya dan berkembangnya utilitas yang memadai (seperti; fasilitas
rumah sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll),



tersedianya dan berkembangnya teknologi informasi untuk keperluan
promosi dan publikasi,


B-2.

berkembangnya wisata dengan latarbelakang komunitas tertentu,

Ancaman (Threat)


meningkatnya masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata
dan

ekonomi

kreatif

dibandingkan

kecepatan

pemiliki

modal

menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif


meningkatnya jumlah dan frekuensi kemacetan dalam aksesibilitas arus
kendaraan terutama dalam menjalankan berbagai aktivitas kepariwisataan



globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak
kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas
dalam pelestariannya,



pesatnya perkembangan industri pariwisata di provinsi dan negara lain;
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masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada wisatawan;



tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang tidak tertata dengan baik dan
dapat menimbulkan kesan kumuh



terjadinya kesenjangan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku usaha yang
ada dengan yang dibutuhkan sesungguhnya



terjadinya kesenjangan antara jumlah timbulan sampah yang ditimbulkan
dengan sistem penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan yang
kurang memadai;

Selain isu strategis dilingkungan urusan pariwisata skala Provinsi Banten, juga
terinventarisasi isu strategis urusan kepariwisataan yang berskala lokal, regional,
nasional, dan global. Berikut adalah rincian struktur isu strategis dengan berbagai skala
ruanglingkupnya.
1)

Isu strategis lokal dalam hal kepariwisataan Provinsi Banten yaitu pengelolaan
destinasi pariwisata yang belum optimal; ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenitas belum
memadai; peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pariwisata yang
belum optimal karena belum optimal kondisi ekonomi, dan belum efektifnya
kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata;
pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi
dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten promosi belum
optimal; promosi destinasi pariwisata di dalam dan di luar negeri yang belum
memadai; Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran
dan promosi belum optimal; Dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung
promosi pariwisata daerah masih terbatas; Kompetensi dan kualitas sumber daya
manusia (SDM) pariwisata masih rendah; Ketersediaan data dan informasi
kepariwisataan

untuk

mendukung

penetapan

kebijakan

dan

operasional

kepariwisataan masih terbatas; Kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan
di bidang pariwisata belum optimal
.
2)

Isu strategis nasional, kondisi dan dinamika ekonomi yang tidak dinamis dan tidak
bisa diprediksi, menimbulkan semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga
komoditi, situasi pangan yang tidak lebih baik mengakibatkan Indonesia masuk
dalam “jebakan impor pangan”; implementasi Undang-Undang Desa dalam lingkup
kewenangan provinsi merupakan sarana bagi pemerintah Provinsi Banten
memberikan fasilitasi agar aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Banten mampu
mengelola keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku melalui
berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi, perbaikan infrastruktur yang
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berkelanjutan; penerapan SPM berikut permasalahan yang timbul sehingga
dibutuhkan koordinasi dalam pembahasannya; peningkatan kapasitas SDM yang
tidak menimbulkan kesenjangan gender; perlindungan lahan pertanian pangan
dengan pemanfaatan ruang dan berikut pengedaliannya; permasalahan lingkungan
hidup beserta energi yang masih memerlukan komitmen bersama. Dinamika dari
kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang
harus di koordinasikan antar pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dapat
ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.
3)

Isu strategis global, semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat
kemajuan bidang telekomunikasi dan transportasi menuntut adanya regionalisasi
ekonomi bagi Provinsi Banten dengan pelbagai negara yang diharapkan mampu
mendorong kinerja industri melalui peningkatan jumlah ekspor, jumlah investasi dan
penyerapan tenaga kerja profesional dan berdaya saing yang berasal dari masyarakat
lokal. Maka tantangan yang timbul adalah perdagangan bebas serta munculnya non
tarif barriers seperti standardisasi produk melaui ISO, ECO Labelling, HACCP dan lainlain. Oleh karena itu diharapkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam
pelbagai sektor dalam menghadapi kondisi tersebut

Berdasarkan isu strategis yang terinvenatrisasi, maka dapat disusun stategi kebijakan
menggunakan pendekatan SWOT, menjadi strategi 4 (empat) strategi utama sebagai
berikut;
Strategi S-O (Strength-Opportunity)
1)

mempertahankan dan meningkatkan wisatawan asal Jabodetabek, Bandara
Soekarno Hatta, dan sekitarnya sebagai pasar utama yang sudah ada;

2)

menata/mengembangkan potensi wisata alam untuk meningkatkan daya
tariknya;

3)

mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata seni/budaya dan
obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya tarik wisata;

4)

meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam menunjang
kegiatan kepariwisataan terutama masyarakat di sekitar obyek wisata/kawasan
wisata;

5)

peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya dengan
memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi;

6)

meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan;

7)

mendorong usaha pariwisata yang berbasis komunitas;

8)

mendorong pengembangan Desa Wisata.
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Strategi W-O (Weakness-Opportunity)
1)

menyusun dan mengoptimalkan/implementasi RIPARDA;

2)

melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Banten;

3)

meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten, dengan pemerintah kabupaten/kota maupun
dengan pemerintah pusat;

4)

mendorong ketersediaan pegawai Dinas Pariwisata yang memiliki kompetensi
dalam bidang pariwisata;

Strategi S-T (Strength-Threat)
1)

mendorong pengembangan infrastuktur jalan yang memadai dan berkualitas
sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan;

2)

mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta pesona
dalam kehidupan masyarakat;

3)

melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata (community based
tourism)

4)

meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro perjalanan lokal, regional,
internasional dalam penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan
daya tarik wisata dari dan ke Provinsi Banten;

5)

melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun usahausaha yang bergerak di bidang pariwisata;

Strategi W-T (Weakness- Threat)
1.

melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki lima (PKL);

2.

melakukan koordinasi dalam upaya penanganan kemacetan;

3.

merencanakan dan mengusulkan anggaran program/kegiatan pengembangan
pariwisata dan mengupayakan meningkatkan minat serta peran serta investor
swasta
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BAB 4

TUJUAN
SASARAN JANGKA MENENGAH
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintah Provinsi Banten periode 20172022 Dinas Pariwisata Provinsi Banten diamantkan untuk mendukung dan
mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Banten Pertama yaitu
“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” dan ke lima,

yaitu “Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”.
Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan pariwisata mulai tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, prgram dan kegiatan, berikut indikatr kinerjanya
ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi kelima tersebut.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata
Setelah penjelasan keterkaitan antara visi dan misi pada bab sebelumnya selanjutnya
dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya
sebagai interpretasi dari misi yang sudah disusun tersebut. Berikut adalah tabel 4.1 yang
menjelaskan kerangka kerja logis antara misi RPJMD dengan tujuan dan sasaran dalam
Renstra Dinas Pariwisata.
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Tabel 4.1
Kerangka Kerja Logis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Keterkaitan Misi dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Pariwisata
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Mewujudkan
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang efektif, efesien,
transparan & akuntabel

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

Meningkatkan Kualitas
kelembagaan dan
ketatalaksaan Dinas
Pariwisata

Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan Destinasi
Wisata Yang Berdaya
Saing

Meningkatnya Jumlah
Destinasi wisata dengan
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Pengembangan
Pengelolaan destinasi
pariwisata yang menarik
& profesional melalui
Pengembangan sistem
Promosi Pariwisata,
Penguatan struktur
industri
pariwsata & ekonomi
kreatif,Peningkatan
kapasitas pelaku usaha
industri pariwisata &
ekonomi kreatif

Peningkatan daya tarik
dan daya saing destinasi
Pengembangan
segmentasi pasar
pariwisata nusantara dan
mancanegara
Pembangunan dan
pengembangan industri
pariwisata dan ekonomi
kreatif di kawasan
destinasi wisata
Peningkatan kapasitas
pelaku usaha industri
pariwisata dan ekonomi
kreatif di kawasan
destinasi wisata

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk “Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” tahun 2022 maka Dinas Pariwisata dengan
kewenanganya akan mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif,
efesien, transparan & akuntabel (tujuan) dengan sasaran; terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.
Sedangkan untuk “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” tahun
2022 maka Dinas Pariwisata dengan kewenanganya akan ‘Meningkatkan Aktivitas
Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata yang Berdaya Saing (tujuan) dengan
sasaran; “Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik,
sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi
kreatif mandiri serta profesional”.
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Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

Meningkatnya Jumlah
Kontribusi PDRB Sektor pariwisata Terhadap LPE Provinsi
Destinasi wisata dengan
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Mewujudkan
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang efektif, efesien,
transparan & akuntabel

Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan Destinasi
Wisata Yang Berdaya
Saing

Capaian laporan Pemerintah daerah

SASARAN

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
70

2,89

2018
75

2,94

2019

Tabel 4.2
Kerangka Kerja Logis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

85

2,99

2020

88

3,04

2021

90

3,09

2022

BAB 5

STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata
Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis
mulai dari pendekatan top down (visi dan misi gubernur) dan pendekatan bottom up (isu
strategis) dimana telah dijelaskan pada sebelumnya keterkaitan antara misi pertama dan
ke lima gubernur terpilih yang terkait dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata
kedalam tujuan dan sasaran renstra. Berikut adalah tabel 5.1 yang menjelaskan kerangka
kerja logis antara misi gubernur dalam RPJMD, dengan tujuan sasaran dan arah kebijakan
dalam Renstra Dinas Pariwisata periode 2017-2022.
Tabel 5.1
Kerangka Kerja Logis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Keterkaitan Misi dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Pariwisata
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Mewujudkan
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang efektif, efesien,
transparan & akuntabel

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

Meningkatkan pelayanan
publik yang dilakukan
setiap perangkat daerah
yang melayani langsung
kepada masyarakat

Melakukan standarisasi
bisnis proses pada setiap
perangkat daerah dan
mendetailkannya pada
standar operasional dan
prosedur (sop) pelayanan
, serta meminta respon
angket langsung untuk
menuju pelayanan prima

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
Meningkatnya aktivitas
pariwisata melalui
pengembangan destinasi
wisata yang berdaya
saing

Meningkatnya jumlah
destinasi wisata dengan
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Pengembangan
pengelolaan destinasi
pariwisata yang menarik
& profesional melalui
pengembangan sistem
promosi pariwisata,
penguatan struktur
industri
pariwsata & ekonomi
kreatif, peningkatan
kapasitas pelaku usaha
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TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
industri pariwisata &
ekonomi kreatif

kreatif di kawasan
destinasi wisata

Peningkatan kapasitas
pelaku usaha industri
pariwisata dan ekonomi
kreatif di kawasan
destinasi wisata

Berdasarkan Gambar 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk “Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” di tahun 2022 maka Dinas Pariwisata
dengan kewenanganya akan mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang
efektif, efesien, transparan & akuntabel (tujuan) dengan sasaran terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, upaya tersebut akan diwujudkan melalui strategi meningkatkan
Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan Dinas Pariwisata, dengan arah kebijakan
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sedangkan untuk “meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” di
tahun 2022 maka Dinas Pariwisata dengan kewenanganya akan “meningkatkan aktivitas
pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing” (tujuan) dengan
sasaran “meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik,
sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi
kreatif mandiri serta profesional”, upaya tersebut akan diwujudkan melalui strategi
pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik & profesional melalui
pengembangan sistem promosi pariwisata, penguatan struktur industri pariwisata &
ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata & ekonomi
kreatif, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi, (2)
Pengembangan segmentasi pasar pariwisata nusantara dan mancanegara, (3)
Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan
destinasi wisata, (4) Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi
kreatif di kawasan destinasi wisata.
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BAB 6

RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program Dinas Pariwisata merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu
indikatifnya sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan Dinas Pariwisata kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas
tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas
strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator
kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang
diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas
Pariwisata. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan
dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya
untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan
adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja
serta dilaksanakan setiap tahun.
Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan
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maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk
rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di
dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017-2022 menurut
kebijakan yang ditetapkan meliputi : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

1.

Program Tata Kelola Pemerintaha Daerah
Program ini diimplementasikan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
2.

Kegiatan Penyusunan Laporan;
Kegiatan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini diimplementasikan melalui 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Optimalisasai Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten;
2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten,
3) Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten,

3.

Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) Kegiatan Pembinaan Usaha Industri Pariwisata,
2) Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif,
3) Kegiatan Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
4.

Program Pemasaran Produk Pariwisata

1) Kegiatan Optimalisasi Promosi Pariwisata Provinsi Banten,
2) Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata,
3) Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata
5.

Program Pengembangan Sumberdaya Manuisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia
2) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan
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3) Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata Banten

A.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kegiatan
B.1.

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi
Banten;
Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
adalah meningkatkan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas
dan didukung oleh akses infrastruktur, sedangkan sasaran
pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah destinasi
wisata dengan dukungan keragaman daya tariknya, dengan
indikator kegiatannya adalah Jumlah Penataan Destinasi Wisata
(satuan: Objek)

B.2.

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Banten,
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata adalah meningkatkan jumlah destinisasi wisata yang
berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur, sedangkan
sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah destinasi wisata
dengan dukungan keragaman daya tariknya, dengan indikator
kegiatannya adalah Jumlah Penataan Destinasi Wisata (satuan:
Objek)

B.3.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi
Banten,
Tujuan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata adalah meningkatkan jumlah destinisasi wisata yang
berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur, sedangkan
sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah
destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tariknya,
dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah Penataan Destinasi
Wisata (satuan: Objek).

B.4.

Kegiatan Pembinaan Usaha Industri Pariwisata,
Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
adalah Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri
kreatif pariwisata, sedangkan sasaran kegiatan ini adalah
berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang
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mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah usaha sektor
pariwisata (satuan : Jenis).
B.5.

Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif,
Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif
adalah Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri
kreatif pariwisata, sedangkan sasaran kegiatan ini adalah
berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang
mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah usaha sektor
pariwisata (satuan : Jenis).

B.6.

Kegiatan Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif,
Tujuan pelaksanaan kegiatan Standarisasi Usaha Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif adalah Peningkatan pengembangan bidang
usaha dan industri kreatif pariwisata, sedangkan sasaran kegiatan
ini adalah Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif
yang mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah Jumlah usaha
sektor pariwisata (satuan : Jenis).

B.7.

Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata,
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar
Pariwisata adalah Peningkatan pengembangan pangsa pasar,
kelembagaan dan kemiteraan pariwisata, sedangkan sasaran
kegiatan ini adalah meningkatnya segmentasi pangsa pasar
pariwisata, dengan indikator kegiatannya adalah jumlah kunjungan
wisatawan (satuan : orang), rata-rata lama kunjungan (satuan :
hari), rata-rata pengeluaran wisatawan (satuan : Rp).

B.8.

Kegiatan Optimalisasi Promosi Pariwisata,
Tujuan pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Promosi Pariwisata
adalah Peningkatan pengembangan pangsa pasar, kelembagaan
dan kemiteraan pariwisata, sedangkan sasaran kegiatan ini adalah
meningkatnya segmentasi pangsa pasar pariwisata, dengan
indikator kegiatannya adalah jumlah kunjungan wisatawan (satuan
: orang), rata-rata lama kunjungan (satuan : hari), rata-rata
pengeluaran wisatawan (satuan : Rp).
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B.9.

Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata,
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata adalah Peningkatan pengembangan pangsa
pasar, kelembagaan dan kemiteraan pariwisata, sedangkan sasaran
Kegiatan ini adalah meningkatnya segmentasi pangsa pasar
pariwisata, dengan indikator kegiatannya adalah jumlah kunjungan
wisatawan (satuan : orang), rata-rata lama kunjungan (satuan :
hari), rata-rata pengeluaran wisatawan (satuan : Rp).

B.10.

Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumberdaya
Manusia,
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan
Kualifikasi

Sumberdaya

Manusia

adalah

Peningkatan

pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata,
sedangkan sasaran kegiatan ini adalah berkembangnya industri
pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri, dengan indikator
kegiatannya adalah Jumlah usaha sektor pariwisata (satuan : Jenis).
B.11.

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif
Tingkat Lanjutan,
Tujuan

pelaksanaan

Kegiatan

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia Ekonomi Kreatif adalah Peningkatan pengembangan
bidang usaha dan industri kreatif pariwisata, sedangkan sasaran
Kegiatan ini adalah Berkembangnya industri pariwisata dan
ekonomi kreatif yang mandiri, dengan indikator kegiatannya
adalah Jumlah usaha sektor pariwisata (satuan : Jenis).
B.12.

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata Banten
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Ekonomi Kreatif adalah Peningkatan pengembangan bidang usaha
dan industri kreatif pariwisata, sedangkan sasaran pelaksanaan
Kegiatan ini adalah Berkembangnya industri pariwisata dan
ekonomi kreatif yang mandiri, dengan indikator kegiatannya adalah
Jumlah usaha sektor pariwisata (satuan : Jenis).

Selanjutnya pagu indikatif berdasarkan program selama kurun waktu tahun 2017-2012
sebagai berikut tabel 6.1 :
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Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan
Destinasi Wisata Yang
Berdaya Saing

Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan
Destinasi Wisata Yang
Berdaya Saing

Mewujudkan
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang efektif, efesien,
transparan dan
akuntabel

Tujuan

Indikator Sasaran

Kontribusi Sektor
Meningkatnya Jumlah
Destinasi wisata dengan Pariwisata Terhadap
PDRB
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Kontribusi Sektor
Meningkatnya Jumlah
Destinasi wisata dengan Pariwisata Terhadap
PDRB
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Terwujudnya tata kelola Capian Laporan Kinerja
pemerintahan yang baik Pemerintah Provinsi
Banten

Sasaran

Program Tata Kelola
Pemerintahan

Program / Kegiatan

Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

200.216

Program Pemasaran Produk
Pariwisata

2002.200201.15.00 Pengembangan Potensi
9
Ekonomi Kreatif

2002.200201.15.00 Standarisasi Usaha Industri
8
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2002.200201.15.00 Pembinaan Usaha Industri
7
Pariwisata

200.215

2002.200201.01.00 Rapat Koordinasi Kedalam dan
7
Keluar Daerah

2002.200201.01.00 Peningkatan Kapasitas
6
Aparatur

2002.200201.01.00 Penyediaan Barang dan Jasa
5
Perkantoran

2002.200201.01.00 Pemeliharaan Sarana dan
4
Prasarana Kantor

2002.200201.01.00 Pengadaan Sarana Prasarana
3
Kantor

2002.200201.01.00 Perencanaan, Evaluasi dan
2
Pelaporan

2002.200201.01.00 Penyusunan Laporan Kinerja
1
Keuangan dan Neraca Aset

200.201

Kode

Penyusunan Tindak lanjut hasil pemeriksaan ( TLHP ) Aparat
Pengawas Instansi pemerintah ( APIP )
Penyusunan laporan pajak

3

4

0 Dokumen
1 Dokumen

6

Pemeliharaan Inventaris Kantor Komputer dan Laptop
Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

5

Peningkatan Kompetensi Aparatur

Pembuatan Profil Pengembangan Ekonomi Kreatif
dst
Rata-Rata Lama Kunjungan ( satuan : hari )
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan ( satuan : Rp )

1
2

Jumlah Kunjungan Wisatawan ( satuan : Orang )

3

Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui
pameran produk kreatif dalam dan luar daerah

2

4

Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif

1

Jumlah Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif

Penghargaan Industri Usaha terbaik
dst

2
3
4

Jumlah Industri Pariwisata yang di Standarisasikan

Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tingkat Nasional
Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi
unggulan
dst

Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan
lingkungan
Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Industri Pariwisata yang di Bina dan Jumlah Kemitraan
Usaha Pariwisata yang dilakukan
Peningkatan Produk Industri Pariwisata

FGD Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (
GIPI ) Provinsi
Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata

1

6

5

4

3

2

1

Kordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif ( satuan : Lokasi )

1
2

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

3

Meningkatnya Kapasitas Aparatur
2

12 Bulan
59 Orang

Penyediaan BBM

9

3634490 Rp

1.33 Hari

14705763 Orang

0 kali

0 Dokumen

20 Kali

2 Kab / Kota

100 %

0 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

-

-

3.743.525,00

1,36

15.146.936,00

20,00

1,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

0 Dokumen

0 Dokumen

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

12,00

12,00

3,00

59,00

59,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1,00

3,00

4,00

-

4,00

6,00

8,00

3,00

21,00

3,00

2,00

17,00

22,00

2,80

Tahun-1

1,00

Target

1 Dokumen

0 Dokumen

0 Industri Pariwisata

1 Industri Pariwisata

50 %

2 Lokasi

12 Bulan

12 Bulan

0 Kegiatan

59 Orang

0 Paket

12 Bulan

Penyediaan Operasional Jasa kantor
Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

7

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

8

Penyediaan Bahan cetak
Penyediaan Makan Minum kantor

Penyediaan Barang habis pakai

6

4
5

Operasional Kantor tidak tetap
Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman

2
3

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran

4

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

2
3

0 Paket

Pengadaan / Pembangunan gedung / kantor

3

4 paket
4 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

2

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

Monitoring dan evaluasi
Penyusunan Renstra

5

4 Dokumen
3 Dokumen

Penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4

4 Dokumen

12 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

2 Dokumen

15 Dokumen

2.5 Skala (1-4)

Data Capaian Pada
Tahun Awal Perencanaan

3

Penyusunan laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

2

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Dokumen Keuangan

2

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Nilai IKM

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

1.810.150.000,00

332.180.000,00

507.670.000,00

762.400.000,00

62.714.000,00

2.730.386.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

90.500.000,00

30.000.000,00

Rp

-

1,00

20,00

1,00

100,00

-

1,00

1,00

-

2,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

12,00

12,00

3,00

59,00

59,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-

6,00

6,00

-

4,00

6,00

8,00

3,00

21,00

3,00

2,00

17,00

22,00

3,00

Tahun-2

3.852.216,00

1,39

15.601.344,00

Target

1.910.150.000,00

332.180.000,00

507.670.000,00

762.400.000,00

62.714.000,00

2.745.686.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

90.500.000,00

30.000.000,00

Rp

-

-

20,00

1,00

100,00

-

1,00

1,00

-

2,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

12,00

12,00

3,00

59,00

59,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-

6,00

6,00

-

4,00

6,00

8,00

3,00

21,00

3,00

2,00

17,00

22,00

3,20

4.044.827,00

1,44

2.000.000.000,00

500.000.000,00

1.150.000.000,00

762.400.000,00

62.714.000,00

2.817.266.000,00

800.000.000,00

1.018.320.000,00

90.500.000,00

30.000.000,00

-

4.327.965,00

1,54

17.528.110,00

20,00

1,00

100,00

-

1,00

1,00

-

2,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

12,00

12,00

3,00

59,00

59,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-

6,00

6,00

-

4,00

6,00

8,00

3,00

21,00

3,00

2,00

17,00

22,00

3,40

1.400.000.000,00

500.000.000,00

1.150.000.000,00

762.400.000,00

62.714.000,00

2.817.266.000,00

800.000.000,00

1.004.820.000,00

90.500.000,00

30.000.000,00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp

16.361.411,00

Target

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN PERIODE 2017-2022

4.760.761,00

1,60

-

-

20,00

1,00

100,00

-

1,00

1,00

-

2,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

12,00

12,00

3,00

59,00

59,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-

6,00

6,00

1,00

4,00

6,00

8,00

3,00

22,00

3,00

2,00

17,00

22,00

3,60

19.105.640,00

Target

Tahun-6

1.450.000.000,00

400.000.000,00

1.000.000.000,00

762.400.000,00

62.714.000,00

2.817.266.000,00

800.000.000,00

916.220.000,00

290.500.000,00

30.000.000,00

Rp

4.145.859,00

1,60

83.763.441,00

-

1,00

100,00

5,00

100,00

-

5,00

5,00

1,00

11,00

-

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

100,00

5,00

60,00

60,00

15,00

295,00

295,00

60,00

10,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

1,00

27,00

28,00

1,00

20,00

30,00

40,00

15,00

106,00

15,00

10,00

85,00

110,00

3,60

Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab

Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata

8.570.300.000,00 Seksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif

2.064.360.000,00 Seksi Standarisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

4.315.340.000,00 Seksi Pengembangan
Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

3.812.000.000,00 Subag. Umum & Kepeg/
Subag TU

313.570.000,00 Subag. Umum & Kepeg/
Subag TU

13.927.870.000,00 Subag. Umum & Kepeg/
Subag TU

4.000.000.000,00 Subag. Umum & Kepeg/
Subag TU

4.539.360.000,00 Subag. Umum & Kepeg/
Subag TU

652.500.000,00 Subag PEP

150.000.000,00 Subag Keuangan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Target
Rp
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Kontribusi Sektor
Meningkatnya Jumlah
Destinasi wisata dengan Pariwisata Terhadap
PDRB
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan
Destinasi Wisata Yang
Berdaya Saing

Indikator Sasaran

Kontribusi Sektor
Meningkatnya Jumlah
Destinasi wisata dengan Pariwisata Terhadap
PDRB
dukungan keragaman
daya tarik, sistem
promosi pariwisata yang
efektif efesien dan
industri usaha pariwisata
ekonomi kreatif mandiri
serta profesional

Sasaran

Meningkatnya Aktivitas
Pariwisata melalui
Pengembangan
Destinasi Wisata Yang
Berdaya Saing

Tujuan

Program / Kegiatan

Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

2002.200201.18.00 Pengembangan Pemberdayaan
3
Masyarakat Destinasi
Pariwisata Provinsi Banten

2002.200201.18.00 Pengelolaan Kawasan Strategis
2
Pariwisata Provinsi Banten

2002.200201.18.00 Optimalisasi Pengembangan
1
Daya Tarik Wisata Provinsi
Banten

200.218

2002.200201.17.00 Pengembangan Sumber Daya
3
Manusia Pariwisata Banten

2002.200201.17.00 Pengembangan Sumber Daya
2
Manusia Pariwisata Ekonomi
Kreatif tingkat lanjutan

2002.200201.17.00 Peningkatan Standarisasi dan
1
Kualifikasi Sumber Daya
Manusia

200.217

2002.200201.16.00 Pengembangan Potensi Pasar
3
Pariwisata

2002.200201.16.00 Penyiapan Sarana dan
2
Prasarana Promosi Pariwisata

2002.200201.16.00 Promosi Pariwisata Provinsi
1
Banten

Kode

Banten Beach Festival
Festival Tajung lesung
Promosi di Media Cetak ,Elektronik dan Wibesite

1

3

4

5

Sewa Bando/Billboard/Videotron/ Reklame
Fasilitasi Kendaraan Hias dalam dan luar daerah
dst

3

4

5

Pengembangan sistem manajemen Informasi Pariwisata
Daerah / SIMPARDA
Penyusunan / Pembuatan Buku NESPARDA Banten

2

Dst

5

6

Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan
intelektual
Dst

2

3

Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata
Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi
Dst

4

5

6

FGD Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Dst

4

5

6

Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization
(DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata
Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata
Gerakan Aksi sadar wisata
Dst

2

3

4

1

Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata

3

Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Pengelolaan Wisata Budaya / Religi
Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan

2

Pengelolaan Wisata Alam

0 Kelompok

0 Kelompok

1 Kelompok

1 Kelompok

2 Kelompok

0 Objek

1 Dokumen

2 Objek

0 Objek

0 Objek

2 Objek

5 Objek

0 Objek

2 Objek

20 %

0 Orang

0 Orang

100 Orang

0 Orang

32 Orang

0 Orang

-

-

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

-

3,00

3,00

20,00

-

20,00

200,00

30,00

48,00

300,00

598,00

- 1 Kegiatan / 100
Orang

132 Orang

Orang

Dst
Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Jumlah
Amenitas Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

250,00

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

1,00

1,00

100 Orang 3 Sub sektor / 50
Orang

0 Orang

0 Orang

600 Orang

150 Orang

750 Orang

200 Orang

0 Dokumen

2 Objek

Jumlah Atraksi yang diciptakan / ditampilkan pada Destinasi

0 Dokumen
0 Dokumen

1,00

1,00

1 Dokumen

1 Dokumen

5,00

-

2,00

3,00

3,00

5,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

1,00

1,00

1,00

3,00

100,00

Tahun-1

1,00

Target

0 Dokumen

2 Dokumen

0 Jenis

1 Kali

2 Lokasi

2 Jenis

3 Jenis

100 %

0 Kali

1 Kali

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

100 %

Data Capaian Pada
Tahun Awal Perencanaan

Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan

1

1

Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata ( satuan : % )

Pengembangan Duta Wisata Banten

3

2

Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 ( sepuluh )
Destinasi Unggulan Banten
Pemilihan Kang Nong Banten

1

Jumlah penggerak pariwisata yang di bina

Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi

1

Jumlah Sub Sektor ekonomi kreatif yang di kembangkan
satuan : Orang

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata
Peningkatan Kompetensi Manajemen MICE
Dst

2

3

4

Jumlah Profesi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
terstandarisasi dan berkualifikasi
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif

1

Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan
ekonomi kreatif ( satuan : Orang )

Pembuatan Buku Pariwisata dalam angka
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

4

3

Identifikasi segmen pasar Pariwisata

1

Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Pasar Pariwsata
dan Jumlah pengengambangan data dan Informasi Pariwisata
daerah

Pembuatan materi Promosi Audiovisual Pariwisata Banten

2

dst

1

Banten Tourism Week
Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata yang
Tersedia
Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten

Komunitas Familiar Trip

Banten Travel Exchange

9

11

8

10

Travel Dialog Stakeholder dan Lintas provinsi Anggota MPU
Launcing Kalender Event

6

7

2

Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Jumlah Kerjasama
Promosi Pariwisata
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah
dan Nasional
Gebyar Wisata Banten

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

376.000.000,00

1.581.400.000,00

1.560.000.000,00

550.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

560.000.000,00

2.693.607.000,00

3.221.393.000,00

Rp

Tahun-2

250,00

-

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

2,00

3,00

3,00

5,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

1,00

1,00

1,00

3,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

-

3,00

3,00

20,00

-

20,00

200,00

30,00

48,00

300,00

598,00

1 Kegiatan / 100
Orang

3 Sub sektor / 50
Orang

Target

376.000.000,00

1.701.400.000,00

1.500.000.000,00

550.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

644.600.000,00

2.502.419.500,00

3.440.880.500,00

Rp

3,00
1,00

250,00

-

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

2,00

3,00

3,00

5,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

1,00

1,00

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

-

3,00

3,00

20,00

-

20,00

200,00

30,00

48,00

300,00

598,00

1 Kegiatan / 100
Orang

376.000.000,00

1.715.520.000,00

1.555.880.000,00

550.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

598.000.000,00

2.502.419.500,00

3.440.880.500,00

-

-

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

-

3,00

3,00

20,00

-

20,00

200,00

30,00

48,00

300,00

598,00

1 Kegiatan / 100
Orang

3 Sub sektor / 50
Orang

250,00

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

2,00

3,00

3,00

5,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

1,00

1,00

1,00

3,00

100,00

376.000.000,00

1.941.400.000,00

1.500.000.000,00

550.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

598.000.000,00

2.735.719.500,00

3.440.880.500,00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
100,00

3 Sub sektor / 50
Orang

Target

250,00

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

-

1,00

1,00

1,00

3,00

-

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

-

3,00

3,00

20,00

-

20,00

200,00

30,00

48,00

300,00

598,00

1 Kegiatan / 100
Orang

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

2,00

3,00

3,00

5,00

100,00

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,00

1,00

1,00

1,00

3,00

100,00

3 Sub sektor / 50
Orang

Target

Tahun-6
Rp

376.000.000,00

1.688.400.000,00

1.500.000.000,00

550.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

598.000.000,00

2.502.419.500,00

3.374.580.500,00

-

5,00

5,00

5,00

15,00

-

5,00

15,00

5,00

5,00

5,00

36,00

-

15,00

15,00

100,00

-

100,00

1.000,00

150,00

240,00

1.500,00

2.990,00

500,00

750,00

1.250,00

-

500,00

500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

-

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

5,00

10,00

15,00

15,00

25,00

100,00

-

5,00

5,00

5,00

1,00

5,00

85,00

5,00

5,00

5,00

15,00

100,00

Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab

1.880.000.000,00 Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi
Pariwisata

8.628.120.000,00 Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata

7.615.880.000,00 Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata

Bidang Destinasi
Pariwisata

2.750.000.000,00 Seksi Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

1.125.000.000,00 Seksi Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pariwisata

1.125.000.000,00 Seksi Pengembangan
Standarisasi dan Kualifikasi
Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

2.998.600.000,00 Seksi Pengembangan
Pasar Pariwisata

12.936.585.000,00 Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi
Pariwisata

16.918.615.000,00 Seksi Promosi Pariwisata

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Target
Rp

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Berdasarkan kerangka kerja logis (KKL) yang disusun berdasarkan pendekatan Bottom Up
renstra Dinas Pariwisata tahun 2017-2022 yang diolah berdasarkan isu strategis, tugas
dan fungsi OPD, dan berdasarkan pendekatan Top Down RPJMD tahun 2017-2022 yang
diolah berdasarkan visi dan cita-cita politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Berdasarkan penjelasan pada Bab 6, khususnya pada tabel 6.1, dijelaskan rincian dan
capaian indikator kinerja mulai indikator kinerja Dinas Pariwisata, Bidang, dan Seksi.
Berikut adalah gambar 7.1 yang merangkai indikator kinerja mulai Misi RPJMD Provinsi
Banten Periode 2017-2022 sampai dengan kegiatan pada tataran bidang.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pariwisata

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

NO

(1)

(2)

3

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2002
1
2

KONDISI
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2017

TAHUN
1

TAHUN
2

TAHUN
3

TAHUN
4

TAHUN
5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
(9)

Pariwisata
Capain Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Kontribusi PDRB Sektor
Pariwisata terhadap LPE
Provinsi (Satuan: %)

60

70

75

85

88

90

90

2.84

2.89

2.94

2.99

3.04

3.09

3.09
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Tabel 7.2
Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD

Penjelasan/Deskrispsi tentang indikator Kinerja
IKU (eselon II) dan
OUTCOME (eselon III)
LPE Sektor Pariwisata

Rata-Rata Lama Kunjungan
(Satuan: Hari)

Definisi Operasional

Rumus Perhitungan

Peresentase peningkatan kontribusi sektor
pariwisata dalam hal ini adalah sektor
akomodasi makan dan diminum baik dalam
PDRB ADHK. Indikator ini digunakan untuk
mengukur perubahan kontribusi sektor
akomodasi makan dan diminum pada
tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Namun peningkatan LPE sektor pariwisata
(akomodasi makan dan minum ini) tidak
sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor
ini sesungguhnya, sebab peningkatan
kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja
sektor akomodasi makan dan minum yang
meningkat atau sektor diluar sektor
akomodasi makan dan minum
kontribusinya yang menurun. Sehingga
untuk membuktikan kinerja sektor
pariwisata yang meningkat perlu didukung
oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah
kunjungan wisatawan

(Kontribusi sektor akomodasi
makan dan diminum dalam PDRB
ADHK tahun n) dikurangi
(Kontribusi sektor akomodasi
makan dan diminum PDRB ADHK
tahun n-1) di bagi (PDRB
Kontribusi sektor akomodasi
makan dan diminum ADHK tahun
n-1)

Nilai (value) numerik atas rata-rata lama
kunjungan (N) wisatawan mancanegara
dan atau wisatawan nusantara ke provinsi
banten (tahun n). Semakin besar nilai yang
N yang dihasilkan maka semakin lama
wisatawan berada provinsi banten.

Alasan pemilihan indikator : untuk
mengetahui total kunjungan
wisatawan di Provinsi Banten
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IKU (eselon II) dan
OUTCOME (eselon III)
Rata-Rata Pengeluaran
Wisatawan (Satuan: Rp.
Triliun)

Definisi Operasional

Rumus Perhitungan

Nilai (value) numerik atas
pengeluaran/belanja wisatawan
mancanegara dan atau nusantara (N) ke
provinsi banten (tahun n). Semakin besar
nilai yang N yang dihasilkan maka semakin
banyak uang yang dikeluarkan wisatawan
di provinsi banten pada tahun n.

Rata-rata dari Jumlah
pengeluaran wisatawan dalam
berbagai bentuk pengeluaran di
setiap harinya komulatif pada
tahun n

Jumlah Pusat Sentra
Ekonomi Kreatif (Satuan :
Lokasi)

Nilai (value) numerik atas jumlah Pusat
Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi
dikembangkan (N) pada (tahun n).
Semakin banyak nilai yang N yang di
hasilkan maka semakin banyak Pusat
Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi
dikembangkan.

Jumlah Pusat Sentra Ekonomi
Kreatif yang difasilitasi
dikembangkan di provinsi banten
oleh dinas pariwisata (N) pada
(tahun n),

Jumlah Kunjungan
Wisatawan
(Satuan: Orang)

Nilai (value) numerik atas jumlah (N)
kunjungan wisatawan mancanegara dan
atau wisatawan nusantara ke provinsi
banten (tahun n). Semakin banyak nilai
yang N yang di hasilkan maka semakin
banyak wisatawan yang berkunjungan ke
provinsi banten.

Jumlah kunjungan wisatawan
(wisatawan mancanegara dan
atau nusantara) yang berkunjung
ke provinsi banten (N) pada
(tahun n).

Jumlah tenaga kerja yang
terlatif disektor Pariwisata
(orang)

Nilai (value) numerik atas jumlah (N)
Tenaga tenaga kerja yang difasilitasi di latih
oleh Dinas Pariwisata pada (tahun (n)).
Semakin banyak nilai N yang dilatih maka
semakin banyak tenaga kerja yang terampil
dibidang pariwisata.

Jumlah SDM Pariwisata yang
terlatih pertahun 300 Orang (
1500 orang selama 5 Tahun )

Pengembangan Destinasi
(Persentase)

Nilai (value) numerik atas jumlah (N)
Destinasi pariwisata yang di fasilitasi
dikembangkan oleh Dinas Pariwisata pada
tahun n

Jumlah Destinasi Unggulan
pertahun 2 Destinasi di bagi
target selama 5 Tahun yaitu 2/10
sehingga muncul target sebesar
20 % pertahun
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Tabel 7.3
Sebaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Kinerja Mandiri
KEPALA DINAS
DESTINASI PARIWISATA
 Seksi Pengelolaan Daya Tarik
Wisata

 Seksi Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB






Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)






Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)



jumlah seluruh kawasan dan destinasi pariwisata yang dikatagorikan strategis
(sebarannya)


 Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi
Pariwisata





jumlah atraksi yang diciptakan/ditampilkan pada destinasi
jumlah dan sebaran atraksi yang seharusnya ada di setiap destinasi
jumlah dan sebaran atraksi yang selama ini ada di setiap destinasi

jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata
jumlah amenitas pengelolaan kawasan strategis pariwisata
jumlah seluruh kawasan dan destinasi pariwisata (meliputi sebarannya, fasilitas,
amenitas, aksessibilitas, dan pengelolanya)

jumlah, jenis, kapasitas konektivitas antar destinasi pariwisata
Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)
jumlah pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata
jumlah dan sebaran stakeholder di setiap destinasi pariwisata (meliputi
dinamika sosial dan ekonominya

PEMASARAN PRODUK PARIWISATA
 Seksi Promosi Pariwisata
 jumlah kunjungan wisatawan

 Seksi Sarana dan Prasarana

 Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata








rata-rata lama kunjungan





jumlah sarana dan prasarana promosi pariwisata yang tersedia







jumlah dokumen analisis pengembangan pasar pariwisata

rata-rata pengeluaran
jumlah event promosi pariwisata
jumlah kerjasama promosi pariwisata
jumlah dan sebaran target promosi pariwisata yang teridentifikasi
jumlah dan sebaran target promosi pariwisata yang selama ini dijadikan target

jumlah dan jenis media promosi yang seharusnya tersedia
jumlah dan jenis media promosi yang selama ini digunakan

jumlah pengembangan system informasi pariwisata daerah
jumlah dan jenis pasar pariwisata yang teridentifikasi
jumlah dan jenis pasar pariwisata yang selama di jajaki
jumlah dan jenis pasar pariwisata yang efektif dikembangkan

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Seksi Pengembangan
 jumlah sektor pariwisata
Industri Pariwisata
 jumlah industri pariwisata yang dibina

 Seksi Standarisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif




jumlah kemiteraan usaha pariwisata yang dilakukan



jumlah, industri pariwisata yang selama ini dikembangkan





jumlah, jenis, profil (jumlah tenaga kerja, aset, omset) industri pariwisata yang
ada di setiap destinasi pariwisata

jumlah industri pariwisata yang distandarisasikan
jumlah, jenis, industri pariwisata yang ada di setiap destinasi pariwisata
jumlah, jenis industri pariwisata yang sudah memiliki standarisasi
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 Seksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif




jumlah pengembangan potensi ekonomi kreatif



jumlah, ekonomi kreatif yang selama ini dikembangkan

jumlah, jenis, profil (jumlah tenaga kerja, aset, omset) ekonomi kreatif yang
ada di setiap destinasi pariwisata

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Seksi Pengembangan
 jumlah sektor pariwisata
Standarisasi dan Kualifikasi
 jumlah standarisasi kompetensi profesi pariwisata dan ekonomi kreatif
Sumberdaya Manusia
 jumlah standarisasi kompetensi industri pariwisata yang tersedia





jumlah standarisasi industri pariwisata yang diakses oleh pelaku usaha/SDM

 Seksi Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Ekonomi Kreatif





jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

 Seksi Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata





jumlah penggerak pariwisata yang dibina

jumlah standarisasi kompetensi ekonomi kreatif yang tersedia
jumlah standarisasi ekonomi kreatif yang diakses oleh pelaku usaha/SDM

jumlah standarisasi kompetensi ekonomi kreatif yang tersedia
jumlah standarisasi ekonomi kreatif yang diakses oleh pelaku usaha/SDM

jumlah standarisasi kompetensi industri pariwisata yang tersedia
jumlah standarisasi industri pariwisata yang diakses oleh pelaku usaha/SDM
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BAB 8

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah tersusun ini
diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pariwisata pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai
dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, Dinas Pariwisata
menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami
mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar
tercapainya tujuan “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul
Karimah”.

Serang,............................ 2017
KEPALA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

ENENG NURCAHYATI
NIP. 19620825 198704 2 001
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