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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota 

4.1.1  Demografi 

 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Sumatera Barat dengan luas ±3.354 Km yang terletak pada bagian timur 

wilayah Sumatera Barat. Secara Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada 

0’22 LU – 0’23 LS dan 100’ 16’ BT – 100’51’BT. Kabupaten Lima Puluh Kota 

memiliki topografi dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian 

bervariasi dari 110 – 905 meter dari permukaan laut. 

 Kabupaten Lima Puluh Kota beriklim tropis karena udaranya pada umumnya 

sejuk. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memliliki tiga belas kecamatan yaitu 

Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Payakumbuh, 

Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Luak, Kecamatan 

Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Mungka, 

Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX. 

Batas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Utara  : Provinsi Riau 

Selatan  : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung 

Barat  : Kabupaten Agam 

Timur  : Provinsi Riau 
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4.1.2 Jumlah Penduduk 

 Berdasarkan sensus penduduk jumlah penduduk di kabupaten Lima Puluh 

Kota ± 354.661 jiwa. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki objek-objek wisata yang 

tersebar di beberapa Kecamatan. Disamping mempunyai potensi dibidang 

kepariwisataan dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata Sumatera Barat, daerah 

ini juga berada pada jalur strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. 

4.1.3 Mata Pencaharian  

 Mata pencaharian utama penduduk di daerah ini sebagian bertani , sementara 

yang lainnya bekerja di bidang jasa, wiraswasta, dan pegawai negeri sipil. 

4.1.4 Agama Masyarakat  

 Agama masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritasnya adalah 

beragama islma. 

4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota 

 Visi 

 Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “yang 

mantap” berlandaskan iman dan taqwa. 

 Misi 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. 

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan 

reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi 

daerah. 
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3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pe;ayanan publik. 

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis 

jorong. 

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis 

perjuangan. 

4.2  Objek Wisata Lembah Harau 

 Lembah Harau adalah objek wisata andalan di Kabupaten Lima Puluh Kota 

Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau suatu lembah yang subur terletak di 

Kecamatan Harau, Kabupaten Limap Puluh Kota. Berada ± 138 Km dari Padang dan 

47 Km dari Bukittinggi dan sekitar ± 18 Km dari Kota Payakumbuh dan ± 2 Km dari 

Pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilingkupi ba pasir yang terjal 

berwarna-warni, dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. 

 Umumnya objek wisata Lembah Harau banyak dikunjungi wisatawan 

terutama bagi wisatawan domestic dari daerah Riau, Sumut dan Jambi. Topografi 

Cagar Alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan 

laut adalah 500 sampai 850 meter, bukit tersebut anatar lain adalah Bukit Air Putih, 

Bukit Jambu, Bukit Singkarak dan Bukit Tarantang. 

 Memasuki Lembah Harau, para wisatawan bisa menikmati keindahan suasana 

alam pegnungan yang luar biasa apalagi dengan pemandangan 5 buah air terjun 

(sarasah) yang sangat besar dengan ketinggian ± 100 meter yang luar biasa indah.  



 
 

 
 

45 

 Pada kawasan Objek Wisata Lembah Harau ini terdiri dari 3 (tiga) kawasan 

wisata yaitu : Resort Aka Barayun, Resort Sarasah Bunta dan Resort Rimbo Piobang. 

Pada resort Aka Barayun terdapat beberapa objek wisata seperti air terjun, kolam 

renang, taman bermain anak, taman kupu-kupu, sepeda air, gazebo, area parker dan 

taman satwa. Keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang ini memberikan 

nuansa alam yang asri juga berpotensi untuk pengemangan olahraga panjat tebing 

karena memiliki bukit batu yang terjaldan juga mempunyai lokasi yang memantulkan 

suara. 

 Selanjutnya Resort Sarasah Bunta terletak disebelah timur aka barayun, 

memiliki 4 (empat) air terjun (sarasah aia luluih, sarasah bunta, sarasah murai dan 

sarasah aia angek) dengan telaga dan pemandangan yang indah. Sedangkan Resort 

Rimbo Piobang masih belum terlalu berkembang, karena akan di rencanakan untuk 

Taman Safari. 

4.3 Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota 

 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan. 

3. Sub Bagian Program. 

c. Bidan Pariwisata, terdiri dari: 
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1. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata. 

2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

3. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga. 

d. Bidang Pemuda, terdiri dari: 

1. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan. 

2. Seksi Pengembangan Kompetensi Kepemudaan. 

3. Seksi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda. 

e. Bidang Olahraga, terdiri dari: 

1. Pengembangan Olahraga Pendidikan. 

2. Pengembangan Olahraga Prestasi. 

3. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional. 

f. Bidang Sarana dan Prasarana, Data dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, terdiri dari: 

1. Seksi Sarana dan Prasaran Pemuda dan Olahraga. 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata. 

3. Seksi Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

Visi : 

 “Terwujudnya Daya Saing Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga”. 
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 Misi : 

1. Melakukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisatayang 

berdayaguna, berbasis nagari dan masyarakat. 

2. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang 

berkemampuan untuk tumbh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa 

usaha dala kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan 

memanfaatkan kemitraan lintas sektoral dan kemasyarakatan untuk 

mendukung pembudayaan dan pengembangan sentra-sentra olahraga. 

4. Mewujudkan olahragawan berprestasi pada kompetisi yang bertaraf 

regional. 

5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan. 

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi atau kedudukan sebagai berikut :  
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1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksana urusan 

pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan bidang 

Olahraga. 

2. Dinas Parwisata Pemuda dan Olahraga di pimin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

3. Dinas Pariwsata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahandan tugas dab tugas pembantuan bidang 

Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga. 

4. Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pariwsata, Kepemudaan dan 

Olahraga. 

c. Pelakanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan menjadi fungsi di setiap bagian sebagai 

berikut.  
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1. Kepala Dinas. 

1) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 

Kepala Dinas Pariwsata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan 

rencana strategis (RENSTRA) Dinas sesuai rencana 

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan 

evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) serta pengawasan pelayanan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga. 

c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan 

evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga. 

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi 

kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pariwisata, Bidang 

Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, 

Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

g. Pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan 

kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas. 

h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan 

anggaran dinas. 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3)  Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut :  

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kinerja (RENJA) Dinas. 

b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Pemuda, 

Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang 

pengembangan sumber daya manusia. 
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c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan 

sumber daya manusia di bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan 

bidang Sarana Prasarana. 

d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang 

Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta 

kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia. 

e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang 

tugasnya. 

f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Pemuda, 

Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang 

pengembangan sumber daya manusia. 

g. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang bidang Pariwisata, 

Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan 

tentang pengembangan sumber daya manusia. 

h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang 

bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, 

pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya 

manusia. 

i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 
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j. Melaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas.  

k. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris daerah dan instansi 

terkait lainnya sesuai lingkup tugasnya. 

l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas. 

n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dinas. 

o. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian 

dan pengawasan tugas-tugas secretariat dan bidang 

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi 

hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan 

program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan 

program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2. Sekretariat 

1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang 

meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program 

pelaporan. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretaris menjalankan fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan. 

b. Pengelolaan urusan adminsitrasi umum meliputi surat-

menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan. 

d. Pengelolaan, penyusunan dan pelaporan program. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinansesuai 

tugas dan fungsinya. 

3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut : 

a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang 

kesekretariatan. 

b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
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c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala 

dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, 

dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan. 

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada para Sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 

tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier 

bawahan. 

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai 

palaksanaan tugas bawahan. 

g. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas. 

h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

administrasi kersipan, naskah dinas baik yang masuk maupun 

keluar. 

i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup dinas. 

j. Memberikan saran dan bahan pertimangankepada kepala dinas 

dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan. 

k. Mengatur pelaksanaan layanandi bidang kesekretariatan 

kepada unit organisasi di lingkup dinas. 

l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan dinas. 
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m. Memantau kegiatan bagwahan lingkup kesekretariatan. 

n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga 

yang menjadi kebutuhan dinas. 

o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 

kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas. 

r. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas. 

s. Melaksanakan koordinasi dalam bentuk pemimpin kegiatan. 

t. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan 

pembantu bendahara. 

u. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan 

kepada bendahara. 

v. Mengelola perencanaan dan program dinas. 

w. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana 

anggaran dan pelaksanaa anggaran lingkup dinas. 

x. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup dinas. 

y. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan 

dinas kepada kepala dinas, dan 

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan, dan 

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan. 

3. Bidang Pariwisata 

1) Kepala Bidang Pariwisata membantu Kepala Dinas melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala 

Pariwisata melaksanakan pada fungsi : 

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata. 

b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan 

pengembangan kepariwisataan.  

c. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pengembangan 

kepariwisataan; 

d. Perumusan dan penyususunan kebijakan teknik tentang 

kerjasama daerah bidang pariwisata dengan pihak lain.  

e. Pengumpulan dan penginventarisan data kepariwisataan 

kabupaten sesuai standard nasional  

f. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata  
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g. Pelaksanaan Proses Pemberian izin usaha pariwisata skala 

kabupaten; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

pengelolaan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata; 

i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya 

wisata skala kabupaten  

j. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata tingkat kabupaten  

k. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pariwisata untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya 

dan 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan pimpinan  

3) Uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kerja (RENJA) Dinas. 

b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang 

Pariwisata. 

c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pariwisata. 

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan 

tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier 

bawahan. 

f. Memantau, mengendalikan mengevaluasi, dan menilai 

pelaksanaan tugas bawahan. 

g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Promosi dan 

informasi pariwisata, 

h. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata. 

i. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Kemitraan dan 

kerjasama keperiwisataan  

j. Melaksanakan kebijakan daerah bidang promosi dan informasi 

pariwisata. 

k. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan 

dan pengelolaan destinasi pariwisata. 

l. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang kemitraan dan 

kerjasama antar lembaga 

m. Melaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi 

kepariwistaan tingkat Kabupaten dalam pembangunan dan 

pengembangan kepariwisataan kabupaten 

n. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan  

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
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Bidang Pariwisata terdiri dari : 

a. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata. 

1) Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan disektor Promosi dan informasi Pariwisata. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Seksi Promosi Dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang promosi dan informasi 

pariwisata  

b. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum dan teknis promosi dan 

informasi pariwisata  

c. Penyusunan perencanaan promosi dan informasi pariwisata. 

berdasarkan peraturan  

d. Penyusunan pedoman pelaksanaan partisipasi penyelenggaraan 

pameran/event pariwisata skala kabupaten 

e. Pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem 

informasi pemasaran wisata 

f. Pelaksanaan event promosi wisata di dalam dan luar negeri 

g. Pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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3) Uraian tugas Seksi Promosi Dan Informasi Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  

a. Melaksanakan kebijakan daerah bidang Promosi dan informasi 

pariwisata  

b. Merumuskan pedoman umum dan teknis promosi dan informasi 

pariwisata.  

c. Menyusun perencanaan promosi dan informasi pariwisata berdasarkan 

peraturan 

d. Menyusun pedoman pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan 

pameran/event pariwisata skala kabupaten;  

e. Melakasankan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem 

informasi pemasaran wisata 

f. Melaksanakan event promosi wisata di dalam dan luar negeri 

g. Menyelenggarakan atau ikut serta pameran/event roadshow dalam 

rangka promosi wisata;  

h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam promosi dan  

imformasi pariwisata;  

i. Menyediaakan sarana promosi dan informasi pariwisata bentuk media 

cetak dan elektronik, 

j. Melakukan publikasi informasi pariwisata yang didukung oleh data di 

promosikan  
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k. Membuat branding dan tagline pariwisata untuk secara berkelanjutan; 

l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi. 

promosi dan informasi pariwisata; 

m. Melaksanakan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan  

pameran/event pariwisata skala kabupaten  

n. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf seksi pemasaran Wisata 

dalam pelaksanaan tugas; dan  

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 

1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pengelolaan dan 

pengembngan destinasi Pariwisata. 

2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi 

Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan 

fungsi. 

a. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan dan 

oengembangan destinasi wisata. 

b. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum pengembangan 

destinasi pariwisata  
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c. Penyusunan pedoman teknis Pengeiolaan dan pengembangan 

destinasi pariwisata,  

d. Penyusunan perencanaan Pengelolaan dan pengembangan  destinasi 

pariwisata 

e. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan destinasi panwisata. 

f. Pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengelolaan dan  

pengembangan destinasi pariwisata.  

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

3) Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada 

a. Menyusun pedoman umum dan teknis pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

b. Menyusun pedoman umum dan teknis pengelolaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata. 

c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi dengan 

mrmpedomani RIPK Kabupaten. 

d. Melaksanakan ikoordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan 

dan pengembangan destinasi pariwisata;  
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e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;  

f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang 

dikelola pemerintahan.  

g. Melaksanakankan pembinaaan terhadap destinasi yang di kelola oleh 

pihak lain; 

h. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di destinasi 

wisata  

i. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf Seksi pengeloaan dan 

pengembangan destinasi pariwisata dalam pelaksanaan tugas, dan  

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Seksi Kemiitraan dan kerja sama antar lembaga. 

1) Kepala Seksi Kemitraan dan Kenjasama Antar Lembaga mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di sektor Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi. 

a. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kemitraan dan kerjasama antar 

lembaga. 
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b. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum bidang kemitraan dan 

kerjasama antar lembaga.  

c. Penyusunan  pedoman teknis bidang kemitraan dan keriasama antar  

lembaga  

d. Penyusunan perencanaan antar lembaga bidang kemitraan dan 

kerjasama 

e. Pelaksanaan program kemitraan dan keriasama antar lembaga 

f. Pelaksanaan  kerjasama kebijakan kabupaten dalam kemitraan dan antar 

lembaga bidang pariwisata: dan  

g. Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3) Uraian tugas Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Menyusun dan merumuskan pedoman umum Kerjasama dan Hubungan 

Antar lembaga 

b. Menyusun dan merumuskan pedoman teknik Kerasama dan Hubungan 

Antar Lembaga, 

c. Menyusun dan melaksanakan perencanaan teknis pengembangan 

Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga 

d. menetapkan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata,  pramuwisata, 

sadar wisatadan sapta  pesona wisata skala kabupaten;  
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e. Melaksanakan kegiatan widya wisata, pramuwisata, sadar wisata dan 

sapta pesona wisata skala kabupaten 

f. Melaksanakan pembinaan pramuwisata, sadar wisata, dan sapta pesona 

wisata;  

g. Melaksanakan kerja sama pemasaran wisata skala kabupaten dengan 

pihak-pihak terkait 

h. Menyelenggarakan widya wisata skala kabupaten 

i. Mengirim dan menerima peserta/grup widya wisata 

j. Membentuk perwakilan kantor promosi wisata skala kabupaten  

k. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap stoke holder 

kepariwisataan dalam meningkatkan kerjasama pariwisata, 

l. Melaksanakan  keria sama internasional  pengembangan destinasi 

pariwisata skala kabupaten; 

m. Melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala 

kabupaten  

n. Menetapkan rekomendasi perizinan tanda daftar usaha pariwisata 

(TDUP)  

o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga  

p. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf Seksi Kerjasama dan 

Hubungan Antar Lembaga dalam pelaksanaan tugas; dan 

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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