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KHTISAR 

EKSEKUTIF 
 

 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan 

peraturan Daerah Kabuapten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Tugas pokok Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pariwisata dan 

Kebudayaan. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Wonosobo telah berupaya 

menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik 

dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good 

Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan 

dalam manajemen pemerintahan.  Untuk mengetahui akuntabilitas ini salah satunya  adalah 

melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sekurang-kurangnya harus 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas 

perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin 

dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, 

tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan 

kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam 

mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 

Kabupaten Wonosobo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang 

tercantum di dalam IKU. Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas 

indikator kinerja utama yang ada. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi 

sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Wonosobo khususnya dan bagi Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo pada umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung terwujudnya 

Wonosobo yang maju dan sejahtera. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo selama tahun 2020 dalam 

memenuhi tugas pokok dan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna 

mendukung terwujudnya Wonosobo yang maju dan sejahtera telah melaksanakan program 

kegiatan sebagai berikut : 

1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

f. Lstrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

i. Penyediaan Makanan dan Minuman 

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 

k. Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan 

l. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Pemerintahan 
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2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat kantor 

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan kantor 
 

3.  Program Pengembangan Nilai Budaya 

a. Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 

b. Pengembangan Kesenian Daerah 

4.  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

a. Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya 

5.  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  

a. Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda  

b. Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, 

pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan 

dan dokumentasi)  
 

6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya    

a. Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya  

b. Festival Komunitas Kebudayaan 

   

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata    

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata  

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri  

c. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata  

d. Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis  

e. Promosi Pariwisata 

f. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)  

   

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata    

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata  

b. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)  

c. Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus  

d. Revitalisasi Destinasi/Atrasi Obyek Wisata Kalianget  

e. Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata 

f. Fasilitasi Penyelenggaraan Event di Destinasi 

g. Pengembangan Wonosobo Culinary Park (DBHCHT)  

h. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK) 

i. Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan Usaha Pariwisata   

   

9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif    

a. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif  

b. Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif melalui Pekan Kreatif dan 

Festival Kreativitas 

c. Fasilitasi Market Learning dan Market Development Berbasis Online 

bagi Pelaku Ekonomi Kreatif   

d. Fasilitasi Apresiasi  Karya Ekonomi Kreatif Wonosobo 

e. Penyusunan Masterplan dan DED Wonosobo Creative Hub   
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KATA PENGANTAR 

 
 

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. 

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran singkat tentang kebijakan, program dan 

kegiatan strategis yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. 

Sebagaimana dalam buku pedoman tersebut, kinerja instansi pemerintah diuraikan 

dalam bentuk nilai capaian kegiatan, program dan kebijakan dengan interfal 55 sampai 

dengan 100 (kriteria kurang sampai dengan baik). 

Nilai capaian dalam laporan ini merupakan gambaran sekilas dan bersifat subyektif, 

sedangkan secara obyektif ada pada pihak lain termasuk masyarakat. Dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi lembaga ini, kami sangat mengharap kritik, saran dan masukan demi 

perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. 

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata, kebudayaan dan 

ekonomi kreatif, kami telah berupaya mengembangkan pariwisata, kebudayaan dan 

ekonomi kreatif melalui potensi yang ada dalam upaya perbaikan dan kemajuan pariwisata, 

kebudayaan dan ekonomi kreatif. Namun, karena berbagai keterbatasan tentu belum semua 

kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna.  

Semoga Laporan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terkait sebagai bahan 

koreksi atau masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan 

datang. 

 

Wonosobo, 26 Februari 2021 

 
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO 
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi 
 
 
 
 

KRISTIYANTO, SH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19641114 199003 1 006 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

 
 

A.  Gambaran Umum Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  memberikan  keleluasaan dan kewenangan   

yang lebih luas kepada daerah,   memiliki   implikasi yang  sangat  luas, terutama dalam  

hal  kesiapan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri secara lebih mandiri.  Sebagai 

konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk menggali dan 

memanfaatkan   segala   potensi   sumber   daya   yang   dimilikinya   secara optimal   

dalam   rangka   menjamin   keberlangsungan   pembangunan   di daerah,   baik   potensi 

sumber daya alam. Sumber daya manusia maupun potensi ekonomi lainnya. 

Untuk mengoptimalkan potensi sumber  daya sektor pariwisata dan seni budaya   

secara optimal  maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang 

diikuti dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo, dan Peraturan Bupati Wonosobo No. 80 Tahun 2016, tentang 

rincian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berkedudukan di Jalan 

Abdurrahman Wahid No. 104 Kalianget, Wonosobo, merupakan salah satu unsur Dinas 

teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan 

dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisataan. 

Urusan Wajib Bidang Kebudayaan melaksanakan  pelayanan  yang berkaitan 

dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan  yang  

dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, 

melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, 

pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran 

seni budaya  masyarakat,  promosi  seni  budaya  di  luar  daerah  serta memfasilitasi 

kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan   

kesenian   dan   kebudayaan   tradisional   melalui regulasi kesenian tradisional. 

Urusan  Pilihan  Bidang Kepariwisataan melaksanakan pelayanan yang berkaitan   

dengan   kepariwisataan   melalui   fasilitasi   investasi   dan promosi pariwisata,   
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kerjasama   dengan   mitra   pariwisata,   fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, 

pembinaan pengelolaan sarana wisata dan destinasi wisata 

Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo  kedepan  

merupakan salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi, 

keuangan, dan pembangunan kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang 

berlandaskan akhlak mulia yang mewujudkan salah satu program kerja Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. 

B.  Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo  sebagai  Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo di bidang pariwisata, kebudayaan dan 

ekonomi kreatif, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah 

sebagaimana yang di gariskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo dan Rencana 

Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021 

yang terkait dalam pembangunan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif. 

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka susunan organisasi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris, membawahi: 

a.   Kepala Sub  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi,  Pelaporan  dan  Sistem  

Informasi Manajemen;

b.   Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 

 

3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi: 

a.   Kepala Seksi Daya Tarik Wisata; 

b.   Kepala Seksi Usaha Pariwisata. 

 

4. Kepala Bidang Pemasaran, membawahi : 

a.   Kepala Seksi Promosi; 

b.   Kepala Seksi Kemitraan. 

 

5. Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, membawahi : 

a.   Kepala Seksi Seni dan Budaya; 

b.   Kepala Seksi Ekonomi Kreatif. 
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6.  Kepala UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membawahi: 

a.   Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

 

C.  Data Umum Organisasi 

1.   Kedudukan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah Unsur 

Pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang merupakan 

Satuan Unit Kerja Eselon II dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2.   Tugas pokok 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomer 12 Tahun 2016, 

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Wonosobo,  Peraturan 

Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, 

Tugas dan  Fungsi  serta  Tata Kerja Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten 

Wonosobo, dan  Peraturan Bupati Wonosobo No. 80 Tahun 2016, tentang rincian 

tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mempunyai    tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan 

kebudayaan   yang   menjadi   kewenangan   Daerah   dan   Tugas   Pembantuan   yang 

ditugaskan kepada Daerah.

Untuk   melaksanakan   tugas   tersebut   Dinas   Pariwisata   dan   Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi 

kreatif serta kesekretariatan; 

2) Pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi 

kreatif; 

3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi 

kreatif; 

4) Pelaksanaan pengembangan strategi dan program untuk peningkatan kunjungan 

wisatawan melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kebudayaan 

daerah; 

5) Pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pelestarian cagar budaya daerah, sejarah   

lokal,   nilai-nilai   tradisi   daerah   dan   kepercayaan   terhadap   tuhan yang maha 

esa, lembaga adat, serta museum skala daerah;
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6) Pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama dan fasilitasi bagi penyelenggaraan 

pembangunan pariwisata di daerah; 

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, pemasaran, 

kebudayaan dan ekonomi kreatif; 

8)   Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 

9) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  bupati  terkait  dengan  tugas  dan 

fungsinya 

Peran organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rincian 

tugasnya, antara lain : 

1. Perumusan dan penetapan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan 

pelaksanaan tugas; 

2.   Perumusan kebijakan di bidang destinasi wisata, pemasaran, kebudayaan, ekonomi 

kreatif dan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 

3.   Pengkoordinasian kebijakan di bidang destinasi wisata, pemasaran, kebudayaan 

dan   ekonomi   kreatif   dengan   lembaga   perangkat   daerah   terkait   di   jajaran 

pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan; 

4.   Pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan 

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; penetapan 

kebijakan teknis pembangunan pariwisata Daerah dan kebudayaan meliputi 

pengembangan destinasi pariwisata yaitu    pengembangan daya tarik wisata dan 

usaha pariwisata, pengembangan promosi dan kemitraan, pengembangan seni dan 

Budaya,   serta   ekonomi   kreatif   dengan   berkoordinasi   dengan   provinsi   dan 

pemerintah pusat; 

5.   Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan Kawasan 

Strategis Pariwisata Daerah; 

6.   Pengkajian, rekomendasi, dan penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan 

pariwisata di Daerah dan kebudayaan meliputi pengembangan destinasi pariwisata 

yaitu  pengembangan daya tarik wisata dan usaha pariwisata, pengembangan promosi 

dan kemitraan, pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif; 

7.   Pengkajian dan pengembangan strategi, program, pedoman/petunjuk teknis bagi 

peningkatan dan pengembangan pariwisata Daerah meliputi pengelolaan dan 

pengembangan destinasi wisata, usaha pariwisata, promosi dan kemitraan, seni dan 

budaya, serta ekonomi kreatif; 
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8.   Pelaksanaan pelayanan umum dan fasilitasi bagi penyelenggaraan pembangunan 

pariwisata di Daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, 

pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun oleh masyarakat,   desa, swasta, 

dan lembaga pariwisata lainnya; 

9. Pengembangan strategi dan program untuk peningkatan kunjungan wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara melalui pengembangan destinasi pariwisata, 

pemasaran dan kebudayaan Daerah; 

10. Penetapan  pedoman/petunjuk  teknis,  fasilitasi  dan  pelaksanaan  yang  berkaitan 

dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan, pelaporan 

pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian aset yang menjadi daya tarik wisata 

dan  aset  potensial  yang  belum  tergali,  pengelolaan,  pelaksanaan  dan 

pengembangan skema pemasaran pariwisata, penyelenggaraan widya wisata; 

pengembangan dan pelestarian seni dan budaya, serta dalam pengembangan ekonomi 

kreatif, untuk perlindungan bagi kreativitas, ide, dan desain bagi kelompok/individu 

pelaku ekonomi kreatif yang ada di Daerah; 

11. Penetapan   pedoman/petunjuk   teknis,   fasilitasi,   pelaksanaan,   pembinaan,   dan 

bimbingan dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai- 

nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga 

adat, serta museum skala Daerah yang dikoordinasikan dengan pelaku/kelompok, 

lembaga,   organisasi/Organisasi   Perangkat   Daerah   terkait   sesuai   ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

12. Penetapan   pedoman/petunjuk   teknis,   fasilitasi,   pelaksanaan   pembinaan   dan 

bimbingan dalam kegiatan pengelolaan Cagar Budaya dan museum Daerah yang 

dikoordinasikan dengan pelaku/kelompok, lembaga, organisasi/Organisasi 

Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

13. Pelaksanaan   kerjasama   pengembangan   destinasi   pariwisata,   pemasaran,   dan 

pengembangan seni dan budaya serta ekonomi kreatif antar pemerintah, dengan 

masyarakat, desa, swasta maupun lembaga pariwisata lainnya; 

14. Penetapan pedoman/petunjuk teknis, fasilitasi, dan pelaksanaan pembinaan dalam 

pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata, widya wisata, serta 

masyarakat/kelompok sadar wisata; 

15. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan dan penelitian kepariwisataan daerah; 

16. Penetapan penerbitan dan pencabutan izin operasional dibidang usaha pariwisata, 

penerbitan izin membawa cagar budaya Daerah keluar Daerah dalam satu provinsi, 

dokumen/kartu  keanggotaan  dan  penghargaan  pelaku  seni  dan  budaya  serta 
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kegiatan  apresiasi  bagi  produk  dan  pelaku  ekonomi  kreatif,  serta  rekomendasi 

teknis bagi penerbitan dan pencabutan izin di bidang ekonomi kreatif, serta 

pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya; 

17. Pengkajian dan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja di bidang 

kepariwisataan dan Sertifikasi Usaha yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

18.  Pelaporan  berkala  perkembangan  Daya  Tarik  Wisata  dan  Pendaftaran  Usaha 

Pariwisata di Daerah, data seni, Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai 

tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, 

museum skala Daerah  serta kegiatan/pengusaha ekonomi kreatif; 

19. Penetapan Pola-pola Perjalanan Wisata (travel pattern) dan Directory Usaha 

Pariwisata di Daerah; 

20. Pengkajian pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, dan Pusat 

Pelayanan Informasi Pariwisata; 

21.  Pengkajian    pelaksanaan  branding,  slogan,  dan  motto  atau  tagline  pariwisata 

Daerah serta branding pariwisata nasional, pelaksanaan pemasaran pariwisata dan 

pengadaan sarana pemasaran skala daerah; 

22.  Pengkajian  dan  fasilitasi  pembentukan  Badan  Promosi  Pariwisata  Daerah  dan 

Gabungan Industri Pariwisata Daerah untuk mendorong pelaksanaan event 

pariwisata Daerah  dan  mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata  yang 

kompetitif; 

23.  Pengkajian pelaksanaan festival seni dan event budaya daerah, greatsale dan kegiatan 

festival ekonomi kreatif daerah; 

24.  Penetapan  model  program  dan  fasilitasi  pengembangan  ekonomi  kreatif,  yang 

melibatkan pemerintah, swasta, maupun organisasi/Organisasi Perangkat Daerah 

terkait, dan lembaga keuangan serta seniman untuk pengoordinasian dan fasilitasi 

akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan pengembangan ekonomi kreatif;

25.  Pembinaan, bimbingan dan penguatan Sumber Daya Manusia pengelola usaha wisata 

/ pengusaha pariwisata, pelaku / kelompok seni dan budaya serta pelaku/pengusaha 

ekonomi kreatif di Daerah; 

26.  Pengembangan pariwisata Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dan 

community based tourism; 

27.  Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pariwisata 

daerah antar bidang/sektor pembangunan, kecamatan, kelurahan, dan desa; 
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28. Pembinaan, pengendalian, pengembangan, dan fasilitasi penyelenggaraan   pelayanan 

teknis tertentu di bidang pariwisata dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Unit 

Pelaksana Teknis atau petugas/kelompok jabatan fungsional di lapangan/wilayah; 

29.  Pembinaan dan pelayanan administrasi jabatan fungsional di bidang pariwisata dan 

kebudayaan; 

30.  Pendokumentasian produk hukum Daerah dan harmonisasi peraturan perundang- 

undangan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan kebudayaan; 

31.  Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui koordinasi 

dan penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, penetapan kinerja,  

serta pengukuran  dan  pelaporan  capaian  kinerja  untuk mewwujudkan pencapaian 

visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

32.  Penetapan,  penerapan, dan pengembangan  Standar  Pelayanan Minimal, Norma, 

Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama, Standar Operasional Prosedur, 

Standar Pelayanan Publik, dan Sistem Manajemen Mutu, serta perbaikan secara 

periodik, dinamis dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas pokok, 

fungsi, rincian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

33.  Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan 

kebudayaan di daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka 

pembangunan pariwisata daerah dan kebudayaan yang berkelanjutan untuk 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat; 

34. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan;

35. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

fungsinya; 

36. Pengarahan   dan   penilaian   kinerja   bawahan   dengan   mengevalusi   hasil kerja 

bawahan untuk memacu prestasi kerja; 

37. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 

38. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas sebagai 

wujud pertanggungjawaban; 

39. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
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Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata 
dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo 

 

 

D.  Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) 

SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melaksanakan program pada Dinas 
 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut: 
 

No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

A 

1 

2 

3 

Status 

PNS 

Tenaga kontrak 

PHL/ GTT/ PTT 

 
 

21 

0 

1 

 
 

42 

23 

0 

 
 

40 

23 

1 

 
 

38 

23 

10 

 
 

40 

22 

12 

Jumlah 22 65 66 71 74 
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B 

1 

2 

3 

Pendidikan 

S-3 

S-2 

S-1 

 

 

0 

8 

10 

 

 

0 

8 

11 

 

 

0 

8 

11 

 

 

0 

6 

11 

 

 

0 

6 

18 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D-IV 

D-III 

D-l 

SMA 

SMP 

SD 

0 

6 

0 

5 

1 

0 

1 

8 

0 

29 

3 

7 

1 

3 

0 

29 

3 

7 

1 

3 

0 

29 

3 

7 

1 

3 

0 

36 

3 

7 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Golongan 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

Golongan I 

Tenaga kontrak 

PHL/ GTT/ PTT 

 

 

2 

13 

5 

1 

0 

1 

 

 

4 

20 

10 

8 

23 

0 

 

 

5 

20 

10 

8 

23 

1 

 

 

4 

20 

8 

6 

23 

10 

 

 

4 

20 

10 

6 

22 

12 

 
E.  Isu Strategis 

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan sangat 

dipengaruhi oleh isu-isu strategis, yaitu : 

1. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dititik  beratkan kepada SDM Pariwisata yang 

bergerak diusaha jasa   pariwisata, Kelompok- kelompok  sadar wisata, Komunitas 

penggerak Pariwisata, Asosiasi Bidang Pariwisata, dan   SDM   Aparatur   Pariwisata yang 

berkesinambungan   sehingga dapat   merubah   pola     fikir SDM Pariwisata untuk   

membangun Pariwisata sektor  Pariwisata dalam usaha   peningkatan kunjungan Pariwisata 

dan lama tingggal wisatawan; 

2. Belum terdatanya pendapatan  sektor  pariwisata  selain  destinasi wisata  yang  

dikelola  oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ; 

3. Banyak Desa  Wisata yang sudah muncul dan menggeliat namun belum dibarengi 

dengan pengelolaan yang baik dan peraturan yang memadai 

4. Belum semua elemen memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kekayaan budaya 

yang kita miliki, sehingga berakibat pula pada belum optimalnya pelestarian terhadap 

kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tak benda (intangible). 
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5. Belum   Optimalnya   koordinasi/kerjasama   antar   daerah   dan pemangku  kepentingan  

Kebudayaan  dan  Pariwisata; 

6. Adanya pandemic Covid-19 sehingga mengharuskan setiap aktifitas termasuk aktifitas 

seni budaya dan kepariwisataan menerapkan kebiasaan baru, yang diantaranya adalah 

pembatasan kegiatan yang bersifat atraksi dan wisata massal. 

7. Pemantapan Usaha Promosi yaitu usaha mempromosikan Pariwisata dan seni budaya 

Wonosobo untuk tetap menjaga agar pasar wisata Wonosobo kedepan tidak hilang 

kalah dengan daerah lain pasca pandemi. 

8. Perlunya kreatifitas untuk mensiasati dan mengembangkan produk wisata, seni budaya 

dan ekonomi kreatif ditengah pandemic COVID-19. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

A.  Perencanaan 

1.   Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

Visi Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016 – 2021, menggunakan 

pijakan visi pembangunan pemerintah daerah (RPJMD 2016 – 2021), yaitu : 

“TERWUJUDNYA WONOSOBO MENJADI DAERAH TUJUAN WISATA DAN 

DAERAH BUDAYA YANG HANDAL”. 

 

2.   Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo: 

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka misi Dinas 
 

Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu: 
 

1)  Mewujudkan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu sektor andalan 

pembangunan lintas sectoral makro di Kabupaten. 

2)  Mewujudkan pariwisata dan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu sekor 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Devisa Negara. 

3)  Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disektor Pariwisata 

dan Kebudayaan 

4)  Mengembangkan Industri Pariwisata Berdaya Saing, Destinasi yang berkelanjutan 

dan Menerapkan Pemasaran yang Bertanggung Jawab. 

5)  Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata dan Kebudayaan. 
 

 

Pelaksanaan bidang Pariwisata dan Kebudayaan didasarkan pada pencapaian hasil 

kinerja bidang pariwisata dan kebudayaan diukur dari indikator proses yang mencakup 

adanya  konsistensi  kebijakan  dan  program  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah 

ditetapkan antara lain : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

4) Program Pengembangan Nilai Budaya 

5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

8)  Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

9) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 
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B.  Tujuan 

1.   Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam 

kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan; 

2.   Meningkatkan daya saing daerah di sektor Pariwisata 
 

C.  Sasaran 

1.   Meningkatnya kebudayaan/ tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan 
 

2.   Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 
 

3.   Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan 
 

 

D.  Strategi 

Tujuan  dan  sasaran  sebagaimana  diatas,  akan  dicapai  melalui  strategi  dan 

kebijakan sebagaai berikut : 

1.   Pengenalan dan pengajaran kebudayaan daerah, dengan arah kebijakan: Memperkuat 

culture experince (masyarakat terjun langsung) dan culture knowlage (membuat pusat 

informasi kebudayaan) 

2. Memperkuat upaya pelestarian tradisi, dengan arah kebijakan: Meningkatkan 

perlindungan, pengembangan dan pemanfataan tradisi / kebudayan daerah 

3.   Pemberdayaan komunitas budaya, dengan arah:  Meningkatkan peran komunitas budaya 

dalam pelestarian dan pengembangan tradisi /kebudayaan daerah 

4.   Penyelamatan   benda/   cagar   budaya,   dengan   arah   kebijakan:   Meningkatkan 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs 

5. Peningkatan prestasi dan merangsang inovasi kesenian, dengan arah kebijakan: 

Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian 

6.   Pengembangan kerjasamsa bidang kebudayaan, dengan arah kebijakan : Memperkuat 

jejaring "networking" bidang kebudayaan 

7.   Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan 

dan kinerja, dengan arah kebijakan: Menguatkan implementasi integrasi perencanaan, 

penganggaran dan pertanggungjawab 

8.   Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI), dengan arah kebijakan: 

Meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal 

9.   Penguatan manajeman ASN, dengan arah kebijakan: Meningkatkan kualitas penilaian 

kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi serta penegakkan disiplin ASN 

10. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan arah kebijakan :  Penguatan 

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, Penerapan 

sistem kearsipan yang logis dan sistmatis. 
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11. Peningkatan efisiensi belanja penyelenggaraan birokrasi, dengan arah kebijakan: 

Optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan 

12. Penguatan   kapasitas   pengelolaan   kinerja   pelayanan,   dengan   arah   kebijakan: 

Meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan public 

13. Peningkatan daya tarik destinasi, dengan arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas atraksi destinasi berbasis kelestarian lingkungan hidup, Meningkkatkan 

pemberdayaan masyarakat di destinasi, Meningkatkan kualitas dan kuantitas amenitas 

dalam lingkungan destinasi 

14. Peningkatan tata kelola asset kepariwisataan, dengan arah kebijakan: Mengoptimalkan 

pemanfaatan asset kepariwisataan 

15. Peningkatan promosi wisata, dengan arah kebijakan: Memperkuat citra   "branding" 

pariwisata Wonosobo, memperkuat promotion instruments, memperkuat penjualan 

"selling" kepariwisataan 

16. Pembangunan industri pariwisata, dengan arah kebijakan: Memperkuat pembinaan 

usaha pariwisata, Fasilitasi investasi usaha bidang pariwisata 

17. Pembangunan kelembagaan pariwisata, dengan arah kebijakan: Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia kepariwisataan, Meningkatkan kapasitas organisasi 

kepariwisataan 

18. Diversifikasi Atraksi Wisata, dengan arah kebijakan: Mengembangkan Atraksi Wisata 

Minat Khusus, Mengembangkan Atraksi Wisata Malam 

19. Peningkatan   jejaring   "networking"   kepariwisataan,   dengan   arah   kebijakan: 

Mengembangkan Kerjasama Kepariwisataan 

20. Fasilitasi proses kreasi, dengan arah kebijakan: Menyediakan fasilitas bagi orang kreasi 

untuk kegiatan kreatif 

21. Fasilitasi   usaha   kreatif   sepanjang   rantai   produksi,   dengan   arah   kebijakan: 

Memfasilitasi orang kreatif memproduksi kreasinya dalam sekala usaha yang layak 

secara ekonomi 

22. Memperluas pasar produk kreatif wonosobo, dengan arah kebijakan: Memfasilitasi 

usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan akses ke pasar dan menjaga strukur 

pasar yang memudahkan pendatang baru. 

 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
 

 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 14 

 

 
 

E.  Kebijakan 

1.   Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan kebudayaan 

2.   Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing 

3.   Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan 

4.   Pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab 

5.   Pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang tangguh 

6.   Pencatatan dan pelestarian cagar budaya 

7.   Pemajuan pokok-pokok kebudayaan daerah 

F.  Program Kegiatan 

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 

2020, program kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6) Lstrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

9) Penyediaan Makanan dan Minuman 

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 

11) Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan 

12) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Pemerintahan 

2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 

3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat kantor 

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan kantor 

3.  Program Pengembangan Nilai Budaya 

a. Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 

b. Pengembangan Kesenian Daerah 

4.  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

a. Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya 
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5.  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  

a. Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda  

b. Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, 

pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan 

dan dokumentasi)  

6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya    

a. Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya  

b. Festival Komunitas Kebudayaan  

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata    

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata  

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri  

c. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata  

d. Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis  

e. Promosi Pariwisata 

f. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)  

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata    

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata  

b. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)  

c. Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus  

d. Revitalisasi Destinasi/Atrasi Obyek Wisata Kalianget  

e. Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata  

f. Fasilitasi Penyelenggaraan Event di Destinasi 

g. Pengembangan Wonosobo Culinary Park (DBHCHT)  

h. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK) 

i. Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan Usaha Pariwisata   

9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif    

a. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif  

b. Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif melalui Pekan Kreatif dan 

Festival Kreativitas 

c. Fasilitasi Market Learning dan Market Development Berbasis Online bagi 

Pelaku Ekonomi Kreatif 

d. Fasilitasi Apresiasi Karya Ekonomi Kreatif Wonosobo  

e. Penyusunan Masterplan dan DED Wonosobo Creative Hub 
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G. Perjanjian Kinerja 

 

Dokumen Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target 

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu: 

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi 

atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 

2020 telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka  mencapai  misi  

organisasi  secara  terukur  dengan  sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014). Pengukuran kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran 

(target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka 

pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode 

perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang 

dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan 

kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa 

mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi 

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

A.  Pengukuran Kinerja 

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran 

akuntabilitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Apabila 

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin 

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut; 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level 

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran 

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator 

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang 

ditetapkan dapat   dilihat   dengan   jelas.   Selain   itu,   untuk   memberikan penilaian yang 

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan 

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya 

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu sebagai berikut : 
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Tabel Skala Nilai Perangkat Kinerja 

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

 

 

     

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2020 dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Untuk setiap pernyataan  

kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2020 sebagai berikut : 

 

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 
 

 

 

NO 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

 

Target 
Realisasi/ 

Capaian 

 

% 

1 Meningkatnya 

Kebudayaan/ 

Tradisi yang 

dilestarikan dan 

dikembangkan 

Persentase budaya yang 

dilestarikan 

 

70% 100% 

 

143 % 

Persentase budaya yang 

dikembangkan 

 

67,5% 100% 

 

150 % 

Persentase kelompok 

kesenian aktif 
70% 70% 100 % 

2 Meningkatnya 

kontribusi sektor 

pariwisata 

terhadap PDRB 

Persentase kontribusi 

sektor pariwisata terhadap 

PDRB 

13,7 % 1,1% 8 % 

Persentase kenaikan 

kunjungan wisatawan 25% -51,61 % -206 % 

3 Meningkatnya 

kualitas sistem 

penopang dan 

layanan 

kedinasan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 73,70% 84,5% 114,65 % 

Nilai Evaluasi SAKIP 

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

 
B 

 
B 

 
100 % 

 

Jumlah Anggaran Tahun 2020                               Rp. 22.615.093.679,00 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020                Rp.   8.722.075.281,00
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B.  Analisis dan Evaluasi Kinerja 

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Wonosobo tahun 2020 

tercermin   dalam   pencapaian   sasaran-sasaran   yang   dilaksanakan   melalui   berbagai 

program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 
 

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020 

Rata-rata Pencapaian Per-Sasaran dan Tujuan 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 
 

 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

Tujuan 

 

 

Indikator 
Tujuan 

 
 
 
 

Sasaran 

 

 

Indikator 
Sasaran 

 
 

Capaia
n per-

Sasaran 
(%) 

 
Rata-

Rata 

Capaia

n per- 

Sasara

n (%) 

Rata
- 

Rata 
Capaia
n per- 

Tujua

n 

(%
) 

1. Mengembangkan 

nilai budaya dan 

kearifan lokal 

yang mendukung 

toleransi dalam 

kehidupan 

keagamaan dan 

kemasyarakatan 

persentase 

kebudayaan/tr 

adisi yg 

dilestarikan 

dan 

dikembangkan 

Meningkatnya 

kebudayaan/ 

tradisi yang 

dilestarikan dan 

dikembangkan 

Persentase 

budaya yang 

dilestarikan 

 

143 % 
 
 
 
 
 

 
143, 67 

% 

 
 
 
 
 

 
131  % 

Persentase 

budaya yang 

dikembangkan 

 

150 % 

Persentase 

kelompok 

kesenian aktif 

100 % 

2 Meningkatkan 

daya saing daerah 

di sektor 

pariwisata 

Persentase 

kontribusi 

sektor 

pariwisata 

terhadap 

PDRB 

Meningkatnya 

kontribusi 

sektor 

pariwisata 

terhadap PDRB 

Persentase 

kontribusi 

sektor 

pariwisata 

terhadap PDRB 

8 % 

 

 
 
 
 
 
 

-99 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,6 % 

Persentase 

kenaikan 

kunjungan 

wisatawan 

-206 % 

Meningkatnya 

kualitas sistem 

penopang dan 

layanan 

kedinasan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
114,65 % 

 

 
 
 
 

107,33 % Nilai Evaluasi 

SAKIP Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

 
100 % 

Rata-Rata Pencapaian  - 139,9 % 67.58 % 
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Jika melihat kolom di atas, rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo termasuk tinggi, hampir semua capaian 

indikator mencapai target bahkan melampaui. Terdapat 2 (dua) indikator yang 

belum mencapai target bahkan jauh menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 

Indikator Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan Persentase 

kenaikan kunjungan wisatawan. Capain yang rendah dari 2 indikator tersebut terjadi 

karena pengaruh pandemi COVID19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. 

Pandemi sangat berdampak pada semua sektor termasuk industri pariwisata, 

Sebelumnya industri pariwisata yang ada di Indonesia tengah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat usai tagar “Wonderful Indonesia” mulai dikenal 

dunia, tetapi selama masa pandemi ini baik turis lokal maupun mancanegara 

mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Dari banyaknya sektor yang 

terkena dampak pandemi, Industri pariwisata merupakan salah satu yang terkena 

dampak terbesar dibanding industri-industri lainnya. Sesuai arahan gugus tugas 

penanggulangan COVID19, destinasi wisata kabupaten Wonosobo sendiri ditutup 

selama hampir 8 bulan, sehingga destinasi wisata tidak mendapatkan kunjungan 

dan pendapatan. 

 

Pada indikator sasaran Persentase budaya yang dilestarikan terlihat 

capaiannya sebesar 143 %, artinya sudah melampaui / melebihi dari target. 

Kemudian pada Indikator Persentase budaya yang dikembangkan, juga melebihi 

target dengan capaian 150%. Dan pada indikator persentase kelompok kesenian 

aktif tepat mencapai target, ditunjukkan dengan capaiannya yaitu 100%. Untuk 

mewujudkan Indikator-indikator sasaran tersebut dilaksanakan dengan 4 

program, yaitu : Program pengembangan nilai budaya, Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan 

budayadan dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dimana masing-masing 

program tersebut juga memiliki indikator program sebagai ukuran 

keberhasilannya yang nanti akan dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut pada 

analisis pada tabel perbandiangan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun lalu. 

Selanjutnya pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB yang dapat dilihat dari 2 indikator. Pada indikator 

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, terlihat capaiannya 

hanya mencapai 8 % yang artinya masih jauh dari yang diharapkan. Demikian 

pula dengan indikator Persentase kenaikan kunjungan wisatawan dengan capaian   

y a n g  j u s t r u  m i n u s  y a i t u  sebesar -206 %, yang artinya tidak ada pertumbuhan 
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jumlah wisatawan justru malah jauh berkurang.  Untuk mewujudkan sasaran tersebut 

dilaksanakan 4 program, yaitu :  Program  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata, 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan 

Ekonomi Kreatif, dimana dalam setiap program tersebut terdiri dari beberapa 

kegiatan. Yang nantinya akan dibahas dan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan 

berikutnya. 

Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan 

kedinasan  yang memiliki  2  indikator  yaitu  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  dan  

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Indikator indeks 

kepuasan Masyarakat capaiannya sebesar 114,65% artinya sudah melebihi dari 

target yang ditetapkan.  

 

1. Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2020 

Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam 

mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 

2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi ke - 3 (tiga) yaitu 

meningkatkan kemandirian daerah. Pariwisata diharapkan dapat memberikan 

kontribusi optimal untuk peningkatan daya saing daerah, diantaranya melalui 

pengembangan ekonomi kreatif, dan mewujudkan Wonosobo sebagai daerah 

pariwisata yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal 

(agro-eco-culture-tourism). Adapun capaian urusan pariwisata selama tahun 

2020 sebagai berikut : 

 

Perbandingan Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2020 

dengan Capaian Tahun sebelumnya 

No 
Indikator Kinerja 

Program 

Satu

an 

Capaia

n 2019 

2020 
Target 

RPJMD 

2021 Target  
Capaia

n 

% 

Realisasi 

Capaian 

Status 

Capaian 

1 Persentase kenaikan  

kunjungan per obyek 

wisata terhadap 

seluruh kunjungan 

wisata 

% 32,00 25,00 -54,74 -219 SR 30 

2 Persentase kontribusi 

sektor pariwisata 

terhadap PAD 

% 0,32 13,70 1,08 8 SR 15 
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No 
Indikator Kinerja 

Program 

Satu

an 

Capaia

n 2019 

2020 
Target 

RPJMD 

2021 Target  
Capaia

n 

% 

Realisasi 

Capaian 

Status 

Capaian 

3 Persentase kenaikan 

kunjungan wisatawan 

% 47,39 25,00 -51,61 -206 SR 30 

 

4 Persentase Kunjungan 

wisatawan nusantara 
% 100,00 25,00  99,98 400 ST 30 

5 Persentase  kunjungan 

wisatawan 

mancanegara 

terhadap seluruh 

wisatawan 

% 0,10  5,00 0,08 1,62 ST 30  

6 Rata-rata lama tinggal 

wisatawan 
hari 1,2 3 0,2 0,065 SR 3 

7 Jumlah komunitas 

ekonomi kreatif 

bua

h 
154 7 56 8 ST 8 

8 Persentase komunitas 

kreatif  yang 

terfasilitasi dalam 

ruang/arena kreasi 

% 87 90 80 89 T 100 

9 Persentase orang 

kreatif yang menjadi 

wirausaha 

% 82 25 25 100 ST 30 

10 Persentase produk 

kreatif yang 

terfasilitasi pameran 

% 88 25 19 76 T 30 

11 Persentase kerjasama 

pariwisata terhadap 

seluruh  MOU 

% 0 0,80 1 125 ST 1 

 

Keterangan Status Capaian: 
 

No 
Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 
Simbol 

Gradasi Nilai (Skala Intensitas) 

Kinerja Indikator 

 
1 

 
91 % ≤  100 % 

 
Sangat Tinggi 

 
ST 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian   

telah   memenuhi   target dan berada 

diatas persyaratan minimal  kelulusan  

penilaian kinerja.  
2 

 
76 % ≤ 90% 

 
Tinggi 

 
T 

 
3 

 
66 % ≤ 75 % 

 
Sedang 

 
S 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian 

telah       memenuhi persyaratan 
minimal 

 
4 

 
51 %  ≤  65 % 

 
Rendah 

 
R 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian 

belum memenuhi/masih dibawah 
persyaratan minimal pencapaian  

kinerja  yang diharapkan  

5 
 

≤ 50 % 
 

Sangat Rendah 
 

SR 

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017) 
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Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan 

capaian kinerja program urusan pariwisata pada Tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

• Terdapat 11 indikator kinerja program urusan pariwisata 

• Realisasi kinerja program kategori sangat tinggi sebanyak 5 indikator.  

• Realisasi kinerja program kategori tinggi sebanyak 2 Indikator.  

• Realisasi kinerja sasaran dan program kategori sedang, rendah dan sangat 

rendah sebanyak 4 indikator. 

Destinasi wisata yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo adalah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, Lembah Dieng, 

Telaga Menjer, Taman Rekreasi Kalianget, Gelanggang Renang Mangli, 

Waduk Wadaslintang dan Dieng Pleateau Theater (DPT). Di tahun 2020, 

persentase penurunan kunjungan wisatawan terhadap kunjungan wisatawan di 

tahun 2019 sebesar 48,39%. Adapun total pendapatan tahun 2020 juga 

mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 43,56%. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 

2020. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 1,08%.  

Berdasarkan data kunjungan wisatawan, jumlah kunjungan wisatawan tahun 

2020 sebanyak 808.193 wisatawan, terdiri atas wisatawan nusantara sejumlah 

808.067 wisatawan, dan wisatawan mancanegara sejumlah 126 wisatawan. 

Tidak ada kunjungan wisatawan ke Wonosobo mulai bulan April hingga bulan 

Juni 2020. Hal tersebut karena adanya pembatasan sosial kegiatan masyarakat 

di wilayah Kabupaten Wonosobo, serta larangan kunjungan ke Indonesia dari 

beberapa negara akibat pandemi Covid-19. 

Pendapatan sektor pariwisata pada Tahun 2020 sejumlah Rp.2.710.855.200,00 

yang meliputi retribusi tiket wisata, parkir dan kios di tempat wisata. Kawasan 

Dataran Tinggi Dieng memberikan kontribusi sebanyak Rp.886.502.000,00, 

Dieng Plateau Theater (DPT) sebanyak Rp.886.502.000,00, Kalianget 

sebanyak Rp.200.131.000,00, Lembah Dieng sebanyak Rp.419.922.000,00, 

Gelanggang Renang Mangli sebanyak Rp.96.456.000,00, Telaga Menjer 

sebanyak Rp.53.925.200,00, dan Waduk Wadaslintang sebanyak 

Rp.37.440.500,00.  

Dieng masih menjadi magnet baik untuk wisatawan nusantara maupun 

mancanegara di tengah pandemi, karena wisata alam terbuka masih menjadi 

pilihan yang dirasa cukup aman, kecuali untuk objek wisata berupa kolam 
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renang seperti Kalianget dan Mangli yang masih belum dibuka, termasuk saat 

peningkatan kasus Covid-19 di Wonosobo cukup signifikan.  

Lama tinggal wisatawan pada Tahun 2020 masih jauh dibawah target. Jika 

dibandingkan dengan Tahun 2019, rata-rata lama tinggal wisatawan juga 

mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan objek wisata 

beberapa kali mengalami penutupan, dan tidak adanya event-event di tingkat 

daerah yang diselenggarakan akibat pandemi Covid-19. 

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi karena 

keterkaitannya dengan hampir seluruh sub sektor ekonomi, sehingga memiliki 

peranan penting dalam memberikan kontribusi perekonomian makro. Sejalan 

dengan upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor ini sebagai sektor 

unggulan, maka kegiatan pengembangan potensi serta kapasitas SDM sektor 

pariwisata menjadi unsur penunjang utama, selain pengembangan 

destinasi/atraksi pariwisata dan amenitas lainnya. Sampai dengan tahun 2020, 

baru 10% tenaga kerja pariwisata yang mendapatkan sertifikasi, dan baru 39% 

SDM yang telah mendapatkan pembekalan sektor kepariwisataan. 

 

2. Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2020 

Kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan 

dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten 

Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi ke 1 

yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian urusan kebudayaan selama tahun 

2020 sebagai berikut : 

 

No. 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

2019 

2020 
Target 

RPJMD 

2021 Target 
Capai

an 

% 

Realisasi 

Capaian 

Status 

Capaian 

1 Persentase 

kebudayaan 

/tradisi yg 

ditetapkan 

sebagai tradisi 

/kebudayaan 

daerah 

 

% 100% 70% 100% 143% ST 80% 
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Keterangan Status Capaian: 
 

 

 
No 

 

 
Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

 

 
Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

 

 
Simbol 

 

 
Gradasi Nilai (Skala Intensitas) 

Kinerja Indikator 

 
1 

 
91 % ≤  100 % 

 
Sangat Tinggi 

 
ST 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian   

telah   memenuhi   target dan berada 
diatas persyaratan minimal  kelulusan  

penilaian kinerja.  
2 

 
76 % ≤ 90% 

 
Tinggi 

 
T 

 
3 

 
66 % ≤ 75 % 

 
Sedang 

 
S 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian 

telah       memenuhi persyaratan 
minimal 

 
4 

 
51 %  ≤  65 % 

 
Rendah 

 
R 

pencapaian/realisasi  kinerja capaian 

belum memenuhi/masih dibawah 
persyaratan minimal pencapaian  

kinerja  yang diharapkan  

5 
 

≤ 50 % 
 

Sangat Rendah 
 

SR 

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017) 

 

2 

Persentase 

komunitas 

filantropi aktif 

 

% 100% 60% 100% 167% ST 65% 

3 Persentase 

penyelenggaraan 

festival seni dan 

budaya berbasis 

kearifan lokal 

% 80% 75% 75% 100% ST 80% 

4 Rasio Benda 

Cagar Budaya 

Dalam Kondisi 

Baik 

- 0,67 0,7 
0,622

3 
89% T 0,80 

5 Persentase 

Benda/Cagar 

Budaya yang 

Dilestarikan 

% 67,00% 58% 
62,23

% 
107% ST 60% 

6 Jumlah Sarana 

Penyelenggaraan 

Seni dan Budaya 

Buah 6.495 14 6.599 471,357% ST 15 

7 Rasio kelompok 

kesenian yang 

terdaftar 

terhadap 

kelompok 

kesenian yang 

ada 

- 0,8 0,69 0,835 121% ST 0,70 

8 Persentase 

kelompok 

kesenian aktif 

% 75% 70% 70% 100% ST 80% 

9 Rasio kerjasama 

daerah bidang 

kebudayaan 

terhadap seluruh 

kerjasama daerah 

- 

 

0,6 

 

0,2 0,2 100% ST 
 

0,30 
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Berdasarkan keseluruhan tradisi/budaya yang sudah terdata oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melalui Pokok Pikiran 

Kebudayaan Daerah (PPKD), semua sudah diakui sebagai tradisi/kebudayaan 

daerah, meskipun ke depan data ini semakin berkembang melalui upaya 

penggalian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Sehingga semakin banyak 

tradisi/budaya yang berkembang di masyarakat yang dapat diinventarisir dan 

diupayakan pembinaan/pelestariannya. Hasil pemutakhiran data PPKD yang 

terangkum dalam 10 Objek Pemajuan Kebudayaan hingga tahun 2020 sejumlah 

584 objek yang terdiri dari Tradisi Lisan (78 macam), Manuskrip (6 macam), 

Ritus (50 macam), Adat Istiadat (40 macam), Seni (149 macam), Bahasa (8 

macam), Pengetahuan Tradisional (107 macam), Permainan Rakyat (44 

macam), Olahraga Tradisional (14 macam) dan Teknologi Tradisional (88 

macam). Data ini adalah data yang sudah terinventarisir, dan masih akan terus 

diupayakan penggalian data dan inventarisasi kembali, sehingga data Pokok 

Pikiran Kebudayaan merupakan data yang terus berkembang.  

Adapun komunitas filantropi di Wonosobo, aktif dalam kegiatan yang bersifat 

kemanusiaan dengan menyumbangkan waktu, uang dan atau tenaga untuk 

menolong orang lain. Persentase komunitas filantropi aktif juga meningkat dari 

tahun sebelumnya, dimana capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100% 

dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70%. Sampai dengan tahun 2020 ada 

33 komunitas Filantropi yang terdata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Keberadaan komunitas filantropi yang semakin berkembang dan aktif 

mendukung upaya mengatasi masalah sosial kemanusiaan, lingkungan hidup 

dan budaya di Kabupaten Wonosobo merupakan wujud partisipasi masyarakat 

yang bisa menjadi alternatif sumber daya sebagai pengembangan dan 

pelestarian seni budaya. Potensi filantropi juga dapat didayagunakan dengan 

mengarahkan masyarakat untuk mendukung seni budaya serta pelestarian cagar 

budaya. 

Salah satu komunitas Filantropi seperti Permadani Wonosobo yang selama ini 

eksis dalam bidang seni budaya antara lain pawiyatan pranatacara 

pamedharsabda selalu melahirkan para MC berbahasa Jawa yang handal lintas 

usia. Para MC muda saat ini tertarik untuk mengikuti kegiatan pawiyatan 

pranatacara pamedharsabda melalui Permadani Wonosobo. Pembawa Acara 

dalam Bahasa Jawa sangat berguna dalam kegiatan-kegiatan bernuansa Jawa 

seperti Peringatan Hari Jadi Wonosobo, Upacara Pernikahan, dan sebagainya. 
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Selain itu Komunitas Harpi Melati yang selama ini bergelut dalam hal Tata Rias 

dan Busana Pengantin juga telah menunjukkan prestasi yang sangat bermanfaat 

bagi masyarakat Wonosobo yakni menciptakan Busana Pengantin Khas 

Wonosobo “Setjanegaran”. Di sisi lain Komunitas Stand Up Comedy 

Wonosobo juga mampu meramaikan dunia hiburan di Wonosobo dengan 

mengadakan pertunjukan di berbagai tempat.  

Sementara itu pada tahun 2020 persentase penyelenggaraan festival seni dan 

budaya berbasis kearifan lokal yang memiliki capaian 75% dari target yang 

ditentukan sebesar 75% atau telah mencapai 100%. Kegiatan pertunjukan seni 

budaya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena adanya 

Pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada 

kegiatan-kegiatan kebudayaan, utamanya festival/ event/ pertunjukan seni 

budaya yang biasanya mengundang massa/ kerumunan orang. Sehingga 

kegiatan-kegiatan tersebut memang jumlahnya sangat menurun dibanding 

sebelum pandemi. OPD maupun komunitas/ kelompok masyarakat yang 

terpaksa tetap menggelar pertunjukan seni budaya, harus mematuhi protokol 

kesehatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sangat terbatas antara lain harus 

mengurangi jumlah orang yang terlibat/ yang hadir juga. Terkait hal ini, 

pertunjukan/event pada tahun 2020 rata-rata digelar secara virtual/daring 

seperti; Rangkaian Hari Jadi/Pisowanan Mirunggan (1x), Konser Bundengan 

dalam rangka Pekan Kesenian Rakyat Jawa Tengah (1 x), dan Juguran Budaya 

(1 x) oleh komunitas. 

Kemudian terkait rasio Benda Cagar Budaya dalam Kondisi Baik atau terawat 

untuk tahun 2020 tidak dapat memenuhi target yakni dari target 0,7 hanya 

terealisasi 0.62 (89%) bahkan turun dari tahun 2019 yang telah mencapai 0,68. 

Hal ini tentu menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi Tim Ahli Cagar 

Budaya dan OPD yang terkait dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan 

Benda Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo. Keterbatasan anggaran (baik 

untuk melakukan pemberian kompensasi/insentif terhadap pemilik cagar 

budaya dan anggaran untuk fasilitasi sidang kajian rekomendasi penetapan 

cagar budaya termasuk pencarian berbagai bukti dukung kajian), di samping 

sebagian besar cagar budaya dimiliki oleh non pemerintah serta masih 

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian cagar budaya, 

menjadi kendala utama. 
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Objek Diduga Cagar Budaya yang sudah diinventarisir dan diobservasi oleh 

Tim Ahli Cagar Budaya maupun didaftarkan pada register nasional, menjadi 

pijakan upaya pelestarian cagar budaya. Jumlah cagar budaya dalam bentuk 

bangunan pada tahun 2020 yang telah terdaftar sebagai Bangunan Cagar 

Budaya antara lain yakni Gedung SD N I Wonosobo beserta Gedung Spilut, 

dan Gedung Djawatan Pertanian (Ex Gedung Dinas Pangan Pertanian dan 

Perikanan), Gedung SDN Candirejo, Mojotengah, Gedung Kepatihan yang 

sekarang UP3AD (Samsat), dan Gedung SMP N I Wonosobo. Adapun yang 

berupa situs Cagar Budaya adalah Wisma KAI. Sementara untuk Alun-Alun 

Wonosobo masih dalam proses penetapan. 

Berdasarkan data dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Wonosobo, 

Benda/Cagar Budaya yang Dilestarikan juga telah melampaui target yaitu 62% 

dari target yang ditentukan sebesar 58%. Namun pencapaian tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 6% dibanding tahun 2019 yakni 68%.  

Kondisi ini juga imbas dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

refocusing anggaran sehingga beberapa agenda penelitian cagar budaya 

dibatalkan dan ruang gerak Tim Ahli Cagar Budaya juga sangat dibatasi 

protokol kesehatan. 

Penelitian lanjutan situs Watu Gong di Desa Tumenggungan Selomerto urung 

dilaksanakan, dan rencana-rencana penelitian beberapa ODCB di berbagai 

wilayah juga terpaksa ditunda pelaksanaannya, 

Kemudiaan terkait Rasio Kelompok Kesenian yang Terdaftar terhadap 

Kelompok Kesenian yang Ada juga melebihi target yaitu 0,77 dari target yang 

ditentukan sebesar 0,69. Dari seluruh kelompok kesenian yang ada, sudah 

terdaftar dan memiliki Surat pengesahan dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Wonosobo hingga Desember 2020 sejumlah 696 kelompok dan 

yang terdaftar menerima surat pengesahan pada tahun 2020 sejumlah 31 

kelompok. Diperkirakan masih terdapat sekitar 20% yang belum mendapatkan 

surat pengesahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena banyak 

bermunculan kelompok kesenian yang baru, sehingga diupayakan untuk terus 

melaksanakan sosialisasi melalui berbagai lapisan pelaku seni budaya dan 

ekonomi kreatif agar kelompok-kelompok kesenian segera aktif mengurus 

pengesahan kelompok seni.  

Dari kelompok kesenian yang sudah terdaftar tersebut, terdapat 70% 

diantaranya aktif menginformasikan kegiatan latihan dan/atau pentas yang 
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masih rutin diselenggarakan oleh kelompoknya, meskipun dengan sangat 

terbatas. Target kelompok kesenian yang aktif 70% sesuai di tahun 2020 

mencapai 70% artinya sudah tercapai 100%. 

Di sisi lain, terkait realisasi capaian yang sangat tinggi terdapat pada Jumlah 

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya karena angka capaian kinerja tahun 

2020 mencapai 6.599 kelompok dari target 14. Jumlah Sarana Penyelenggaraan 

Seni Budaya yang meliputi kostum seni budaya tradisional dan berbagai alat-

alat kesenian baik tradisional maupun modern. Angka ini menunjukkan 

peningkatan jumlah alat/sarana kesenian di seluruh Kabupaten Wonosobo, 

khususnya alat yang telah dihibahkan kepada masyarakat dalam hal ini 

Kelompok Kesenian yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo dan memiliki Surat Pengesahan. Dukungan terhadap 

berkembangnya kelompok kesenian ini juga dilakukan melalui pemberian 

bantuan alat kesenian melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo 

pada tahun 2020 kepada 4 kelompok di Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran; 

1 Kelompok di Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono, 1 kelompok di Desa 

Krinjing Kecamatan Watumalang dan 1 paket seni mural untuk Kampung Seni 

Sruni Jaraksari. 

Sedangkan dalam hal Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap 

seluruh kerjasama daerah tahun 2020 sebesar 0,2 telah mencapai target yang 

ditentukan sebesar 0,2. Hal ini karena kerjasama daerah bidang kebudayaan 

didukung dan dilakukan dengan seluruh stakeholder terkait, baik komunitas 

seni budaya, akademisi, kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jateng, baik 

yang diformalkan dalam naskah kerjasama maupun tidak, dalam upaya 

memajukan objek kebudayaan di Kabupaten Wonosobo. 

 

C.  Akuntabilitas Keuangan 
 

Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo telah melaksanakan 57 kegiatan belanja langsung dan 1 kegiatan 

belanja tidak langsung. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari 

rencana kinerja tahun 2020 untuk mewujudkan sasaran. Selama tahun anggaran 

2020 untuk mendukung program kegiatan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  

Kabupaten  Wonosobo telah  menyerap  anggaran sebesar Rp. 22.615.093.679,00 

yang terinci per-program sebagai berikut : 
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No. Program Anggaran (Rp) 

Realisasi 

Anggraran 

(Rp) 

% 

Realisasi 

Anggaran 

A Belanja Langsung 18.675.101.195 5.246.841.970 28,10 

1 
Program Pengembangan Nilai 

Budaya 
100.000.000 99.688.875 99,69 

2 
Program Pengelolaan Keragaman 

Budaya 
315.982.890 303.587.600 96,08 

3 

Program pengembangan 

kerjasama pengelolaan kekayaan 

budaya 

125.000.000 112.665.570 90,13 

4 

Program pengembangan 

kerjasama pengelolaan kekayaan 

budaya 

52.000.000 51.658.420 99,34 

5 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
595.562.755 555.267.432 93,23 

6 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
223.000.350 218.414.450 97,94 

7 
Program pengembangan 

pemasaran pariwisata 
964.094.000 923.192.880 95,76 

8 
Program pengembangan destinasi 

pariwisata 
16.137.961.200 2.822.588.363 17,49 

9 
Program Pengembangan Ekonomi 

Kreatif 
161.500.000 159.778.380 98,93 

B Belanja Tidak Langsung 3.939.992.484 3.475.233.311 88,20 

1 Belanja Tidak Langsung 3.939.992.484 3.475.233.311 88,20 

Jumlah Belanja 22.615.093.679 8.722.075.281 38,57 

 

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pada program ini, telah dilaksanakan kegiatan Pelestarian dan 

aktualisasi adat budaya daerah senilai Rp 100.000.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp 99.688.875,00. Atau 99, 

Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang 

dilaksanakan meliputi persiapan, rancangan garapan sendratari dan pelatihan 

duta seni TMII yang dijadwalkan pentas awal bulan April 2020 namun tidak 
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jadi dilaksanakan karena pandemi Covid 19. Selain itu anggaran juga 

dialokasikan untuk koordinasi program budaya di 2021 dengan BPNB DIY 

dan Biro Kesra Setda Prov Jateng, koordinasi terkait Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) Komunal Tari Daeng dan Wayang Othok Obrol dengan 

Kanwil Hukum HAM, verifikasi sejarah dan silsilah Ki Ageng Wonosobo,  

rakor TMII, konsultasi protokol kegiatan seni budaya di tengah pandemi 

Covid-19, koordinasi kegiatan konservasi wayang othok obrol ke Balai 

Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan  koordinasi ke Balai Bahasa Provinsi Jawa 

Tengah rencana dukungan kegiatan kebudayaan 2021. 

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya daerah, pada tahun 

2020 ada beberapa kegiatan yang seharusnya akan dilaksanakan yaitu 

Kegiatan Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya berupa Rencana penelitian situs 

Watu Gong (bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya departemen 

Arkeologi) sebagai lanjutan penelitian sebelumnya untuk mengungkap 

sejarah Situs Watu Gong dan rekonstruksi bentuk asalnya. Namun karena 

anggaran direfocusing 100% untuk penanganan Covid-19, maka kegiatan 

urung dilaksanakan.  

Namun demikian, beberapa kegiatan yang mendukung pengelolaan 

kekayaan budaya seperti proses kajian dan penetapan Cagar Budaya tetap 

dilaksanakan dengan melalui program Pengembangan kerjasama pengelolaan 

kekayaan budaya.  

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Pelaksanaan program Pengelolaan Keragaman Budaya pada tahun 

2020 meliputi Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (penyuluhan substansial dan 

teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, 

penerbitan dan dokumentasi) senilai Rp 75.982.900,- terealisasi senilai Rp. 

75.277.600,-, Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda  

senilai Rp 40.000.000,- terealisasi senilai Rp 40.000.000,- dan Pengembangan 

Kesenian Daerah sebesar Rp 200.000.000,- terealisasi Rp. 188.310.000,- yang 

disebabkan penghematan pada pembelian paket bantuan / dibawah HPS. 

Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Seni diwujudkan melalui 1 

paket bantuan/ bentuk dukungan upacara tradisi/ pentas kesenian oleh 

beberapa instansi/ desa/ kelurahan dan kelompok/ komunitas seni budaya, 
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penyusunan 200 eksemplar buku bundengan, dan fasilitasi rakor kegiatan seni 

budaya 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. 

Sedangkan kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan 

Budaya Takbenda diwujudkan guna mendukung upaya inventarisasi Warisan 

Budaya Takbenda/ WBTb melalui pembuatan dokumen persyarata 

pendaftaran WBTb (naskah kajian dan video documenter objek budaya), 

pendaftaran objek kebudayaan sebagai WBTb, pengkinian data dan cetak 

buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah/PPKD, serta pendaftaran hak cipta 

batik pisowanan agung.  

Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda merupakan upaya 

pelindungan kebudayaan untuk upaya pelestarian yang lebih baik. Total sejak 

tahun 2017 hingga tahun 2020 baru ada 4 (empat) objek kebudayaan yang 

sudah ditetapkan WBTb yaitu Tradisi Hak-hakan, Ruwatan Rambut Gimbal, 

Tari Topeng Lengger, dan Bundengan serta 1 objek yang dalam proses 

pendaftaran WBTb yaitu Wayang Othok Obrol. Adapun yang telah ditetapkan 

Hak Kekayaan Intelektual Komunal ada 2 objek yaitu Wayang Othok Obrol 

dan Tari Daeng. Hal ini masih terbilang minim, dibandingkan objek 

kebudayaan yang begitu banyak di Kabupaten Wonosobo. Kendala yang 

dihadapi adalah penyusunan dokumentasi/kajian yang harus detail termasuk 

mengungkap tulisan naskah kuno, buku, skripsi, tesis dan pemberitaan yang 

sudah ada untuk menguatkan eksistensi dan masa berkembangnya objek 

budaya tersebut di Wonosobo, dan video dokumenter yang memerlukan 

kajian terlebih dahulu. Dalam prosesnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

harus aktif melibatkan komunitas/ seniman/ budayawan, dan mengupayakan 

dukungan anggaran yang lebih memadai untuk keberlanjutan program 

kegiatan. 

Kegiatan cetak 10 buku PPKD berisi pengkinian data/pemutakhiran 

data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di mana hal ini merupakan 

upaya untuk memetakan lebih valid objek kebudayaan non bendawi di 

Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Tradisi Lisan, Manuskrip, Ritus, Adat 

Istiadat, Seni, Bahasa, Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Olahraga 

Tradisional dan Teknologi Tradisional. Sehingga dapat disusun juga skala 

prioritas upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan 

objek/ SDM/ lembaga kebudayaan. Dalam prosesnya sangat penting bagi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan diskusi dengan seniman/ 
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budayawan dan pemahaman titik berat esensi objek budaya tersebut. 

Kesulitan yang ditemukan di lapangan adalah pada saat pengelompokan objek 

kebudayaan yang secara pengertian/esensi yang hampir mirip, contoh antara 

permainan rakyat dengan olahraga tradisional membutuhkan kejelian dalam 

mengkaji definisi dan macamnya.  

Di sisi lain meskipun dalam masa Pandemi Covid 19, terkait 

Inventarisasi Cagar Budaya pada tahun 2020 berupa Penelitian/kajian objek 

budaya, monitoring, inventarisasi dan kajian cagar budaya juga masih 

dilakukan secara rutin dengan menerapkan protokol kesehatan. Eksistensi 

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sangat membantu dan mendukung 

terinventarisasi dan terpeliharanya objek cagar budaya yang berada di wilayah 

Wonosobo. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama 

yang terjalin baik dengan berbagai pihak terkait seperti Balai Pelestarian 

Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Balai Arkeologi DIY, Balai 

Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY, Balai Bahasa Jawa Provinsi Tengah, 

Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, 

Kemendikbud RI dan instansi lain untuk penguatan/ dukungan kegiatan-

kegiatan yang dapat dijalankan dengan optimal di tengah pandemi, termasuk 

kajian objek kebudayaan, kajian cagar budaya, konservasi objek kebudayaan 

dan penyelenggaraan event secara terbatas di tengah pandemi Covid-19. 

Senyampang dengan itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan Pengembangan Kesenian Daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) paket Hibah alat kesenian/ sarana 

dan prasarana berkesenian yang diperuntukkan bagi 4 kelompok di Desa 

Banyumudal Kec. Sapuran; 1 Kelompok di Desa Jonggolsari Kecamatan 

Leksono, 1 kelompok di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang dan 1 paket 

seni mural untuk Kampung Seni Sruni Jaraksari. Bantuan ini merupakan 

bentuk dukungan kegiatan seni budaya di masyarakat agar mereka bisa lebih 

eksis berkesenian mendukung pelestarian kebudayaan daerah, dan 

kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 cukup menyulitkan 

pelaksanaan kegiatan seni budaya/ pemanfaatan hibah alat kesenian, karena 

dimungkinkan rawan menimbulkan kerumunan massa/sulit dipatuhinya 

protokol kesehatan. Oleh karenanya, untuk mengatasi berbagai kemungkinan 

yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dan stakeholder yang terkait berupaya memberikan pemahaman 
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kepada kelompok seni agar aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/ 

Kelurahan untuk mengurus ijin kegiatan seni budaya sesuai protokol 

kesehatan yang sudah disusun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di dalam 

menggelar latihan juga diatur secara tegas yaitu harus dilakukan secara 

terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan. 

Selain itu pada tahun 2020 juga dilaksanakan kegiatan penyusunan 

dan pencetakan Buku Bundengan sejumlah 200 eksemplar dengan anggaran 

Rp 35.000.000,00. Penyusunan buku bundengan merupakan salah satu 

langkah pelindungan objek kebudayaan sebagaimana amanat UU Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Apalagi mengingat bundengan 

merupakan ikon budaya Wonosobo selain Tari Topeng Lengger yang telah 

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nusantara. 

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Implementasi program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan 

Kekayaan Budaya pada tahun 2020 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan 

antara lain Festival Komunitas Kebudayaan senilai Rp 52.000.000,- 

terealisasi sejumlah Rp. 51.658.420,-. dan Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar 

Budaya senilai Rp 125.000.000,- terealisasi sejumlah rp. 112.665.570,-. 

Kegiatan Festival Komunitas Kebudayaan di antaranya diwujudkan 

dalam bentuk rapat koordinasi dan upaya sinkronisasi rencana pemajuan 

kebudayaan melalui Platform Indonesiana (kerjasama dengan Kemendikbud 

dan Pemkab Temanggung), Rakornas Bidang Kebudayaan (Undangan dari 

Kemendikbud), Rakor dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) 

Provinsi  DIY  yang membawahi 3 Provinsi (Jateng, DIY, Jatim) dan Dinas 

pengampu urusan  Kebudayaan di 3 Provinsi termasuk Jateng, konsultasi 

tentang Penyusunan Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. 

Namun karena adanya Pandemi Covid-19, mengakibatkan rencana 

kerjasama di bidang kebudayaan termasuk penyelenggaraan festival/ event 

level nasional/ internasional, pembuatan film dokumenter jalur rempah yang 

didukung anggaran Kemendikbud/ BPNB DIY tidak dapat dijalankan. 

Tetapi, guna tercapainya target kinerja urusan kebudayaan dalam hal 

pertunjukan seni budaya, maka meskipun tidak dapat melaksanakan kegiatan 

secara langsung dan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo berinisiatif menyelenggarakan Event seni budaya secara virtual 
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dan terbatas, antara lain : Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten atau 

Pisowanan Mirunggan, Konser Bundengan Virtual, dan Pementasan Wayang 

Othok Obrol secara virtual. 

Di sisi lain kegiatan Fasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya berjalan 

dengan baik terutama untuk dalam rangka mendukung upaya pelindungan dan 

pelestarian Cagar Budaya berupa : fasilitasi sidang kajian Tim Ahli Cagar 

Budaya (TACB) Kabupaten Wonosobo untuk rekomendasi penetapan Cagar 

Budaya Peringkat Kabupaten, pembuatan dan pemasangan plang Cagar 

Budaya bagi objek Bangunan/Struktur/Situs Cagar Budaya yang sudah 

ditetapkan sebagai Cagar Budaya, upaya ke Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan Kedutaan Belanda/KITLV untuk melengkapi dokumen  guna  

sidang kajian rekomendasi/bahan rakor dengan OPD terkait membahas 

rencana perubahan gedung Cagar Budaya. Selain itu juga upaya pemberian 

kompensasi kepada pemilik Cagar Budaya sebagai bentuk apresiasi/ 

penghargaan atas upaya pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya. 

Dari hasil kerja Tim Ahli Cagar Budaya dalam kerangka 

Inventarisasi, pemeliharaan, pengelolaan dan penetapan Objek Diduga Cagar 

Budaya dan Objek Cagar Budaya diperoleh data dari 233 ODCB maupun 

OCB baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapan 

dan yang belum ditetapkan, 145 objek (65%) dalam kondisi terawat, 80 objek 

kurang terawat dan 57 objek rawan rusak. Dari keseluruhan objek tersebut, 

hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh Pemerintah termasuk Pemerintah 

Kabupaten. 

Sidang rekomendasi kajian penetapan Cagar Budaya dilakukan 

sesuai tugas TACB dan selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya. Hal ini dilakukan guna 

memberikan rekomendasi ke Bupati untuk penerbitan SK Penetapan Cagar 

Budaya. Melalui Penetapan, status legalitas hukum Cagar Budaya tersebut 

akan lebih kuat. Meskipun demikian, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) 

yang masih dalam tahap kajian oleh TACB diperlakukan sama dengan yang 

sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di mata UU Nomor 11 Tahun 2010 

dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. 

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk 

menunjang dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan serta mendukung 

kenyamanan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 

2020 untuk mendukung program ini adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. 

6.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  bertujuan  untuk  mendukung  

kelancaran tugas dalam mencapai tujuan organisasi untuk jangka panjang, 

yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar 

serta terlaksananya tugas kedinasan yang cepat dan akurat melalui kegiatan 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat 

Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat 

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan serta 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan. 

7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mewujudkan 

industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan 

perekonomian daerah, diantaranya melalui pembinaan pelaku ekonomi kreatif, 

fasilitasi akses pasar bagi produk kreatif, pengembangan dan pembelajaran 

pasar (Market Learning dan Market Development) secara online bagi pelaku 

ekonomi kreatif, apresiasi karya ekonomi kreatif, serta penyusunan masterplan 

dan DED Wonosobo Creative Hub. 

Kegiatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif guna mendukung peningkatan 

kualitas produk ekonomi kreatif, dalam hal ini kerajinan berbasis bahan baku 

lokal, serta penyusunan buku cagar kuliner Wonosobo untuk mendukung 

pengembangan pariwisata Wonosobo, tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020 

ini dikarenakan mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.  
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Dalam mendukung akses pasar bagi produk ekonomi kreatif, diselenggarakan 

kegiatan Fasilitasi Akses Pasar bagi Produk Kreatif melalui Pekan Kreatif dan 

Festival Kreativitas, berupa event Wonosobo Manual Brewer Wonosobo-

WMBC (event barista tingkat Nasional), yang diselenggarakan pada bulan 

Februari 2020 bekerjasama dengan komunitas join kopi, bertempat di Gedung 

Dieng Creative Hub. 

Pemetaan potensi ekraf, yakni produk ekraf unggulan berbasis bahan baku 

lokal bagi para Pelaku Sub Sektor Kraft dan Sub Sektor Seni Pertunjukan, juga 

telah dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2020, di kawasan Kecamatan 

Wadaslintang dan Kecamatan Kepil, tepatnya di Desa Ropoh Kecamatan 

Kepil, Desa Kumejing, Sumogede, Lancar dan Sanggrahan Kecamatan 

Wadaslintang. 

Untuk Kegiatan Fasilitasi Market Learning dan Market Development, 

dilaksanakan melalui pengembangan aplikasi market place lokal untuk 

memasarkan produk lokal Wonosobo, di bulan Oktober - Desember 2020. Ada 

2 aplikasi yang dikembangkan, yaitu sobomart.com yang konsen pada 

pemasaraan produk pertanian melalui BUMDes, dan aplikasi pasarun.com 

yang konsen pada pemasaran produk makanan olahan lokal.  

Pelaku sub sektor kraft, kuliner dan sub sektor pengembangan aplikasi 

diberikan sosialisasi tentang perlunya memanfaatkan teknologi informasi, 

untuk pemasaran produk lokal hingga ke regional bahkan nasional. Dengan 

pemanfaatan media online diharapkan cukup membantu memberikan alternatif 

pemasaran di masa pandemi Covid-19, ke depan prospek pemasaran online 

juga diharapkan akan semakin pesat.  

Kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sobomart.com diikuti oleh 15 

BUMDes yang sudah ditunjuk oleh PABUWON (Paguyuban BUMDes 

Wonosobo) pada bulan Desember 2020. Adapun kegiatan sosialisasi 

pemanfaatan aplikasi pasarun.com bagi 30 produsen kuliner Wonosobo, 

dilaksanakan pada bulan Nopember 2020. 

Selanjutnya, guna mendukung rencana pengembangan kawasan Gerbang 

Mandala Wisata yang terintegrasi dengan pusat pengembangan ekonomi kreatif 

di Gedung Wonosobo Creative Hub, telah disusun dokumen DED Wonosobo 

Creative Hub, dalam rangka mendukung penyediaan ruang/zona ekonomi 

kreatif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Wonosobo Creative Hub 
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diharapkan menjadi tempat untuk berkolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif 

dan stakeholders lainnya. Penyusunan DED mengacu pada hasil Penilaian 

Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) yang dilakukan oleh 

Bekraf pada tahun 2017, dimana 3 sub sektor unggulan untuk Kabupaten 

Wonosobo meliputi kuliner, seni pertunjukan, dan fotografi. Sehingga DED 

gedung WCH diupayakan mengakomodir pengembangan 3 sub sektor 

dimaksud.  

Dan sebagai apresiasi atas karya ekraf, telah dilakukan penyusunan data base 

digital karya seni rupa Wonosobo untuk Pameran Virtual Jejak Perupa 

Wonosobo di bulan Nopember – Desember 2020, melalui website 

http://diengart-gallery.wonosobokab.go.id. Festival foto Geliat Industri Kreatif 

di masa pandemi Covid-19 pada bulan Nopember 2020, juga digagas untuk 

melihat potret ekonomi kreatif dengan mengadopsi ketentuan adaptasi 

kebiasaan baru, sekaligus bertujuan untuk mendapatkan data foto ekonomi 

kreatif Wonosobo. Kegiatan festival foto ini diikuti oleh 45 peserta dengan 

karya foto masuk sebanyak 135 foto. Foto-foto ini diharapkan bisa 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan buku katalog ekraf Wonosobo. Masih 

di bulan yang sama, juga dilaksanakan lomba lukis tong sampah sebagai bagian 

dari kampanye 'peduli perangi Covid-19 dengan gerakan 3 M (memakai 

masker, mencuci tangan dengan benar dan menjaga jarak), yang diikuti oleh 

para pelaku sub sektor seni rupa. 

Di penghujung tahun 2020, para pelaku sub sektor film juga menyusun 

pembuatan video promo wisata dan jejaring kuliner, untuk bahan promosi 

wisata dan kuliner khususnya carica, ke jejaring wisata kuliner nasional yang 

dikoordinir oleh Kemenparekraf RI. Dari alokasi anggaran program 

pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp.161.500.000,00 dapat terealisasi 

sebesar Rp.159.778.380,00 atau 98,93%. 

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan 

kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan, pendapatan daerah dan pendapatan 

masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan 

daerah. 
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Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata 

(hotel), pengembangan destinasi wisata minat khusus, pengembangan objek 

wisata Dieng Plateau Theatre, revitalisasi destinasi/atraksi objek wisata 

Kalianget, pengembangan gelanggang renang Mangli, operasional dan 

pemeliharaan objek wisata, pengembangan Wonosobo Culinary Park, 

pengembangan daerah tujuan wisata, serta monitoring dan evaluasi protokol 

kesehatan usaha pariwisata. 

Kegiatan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata (hotel) ditujukan untuk 

memenuhi Izin Operasional/Komersial untuk Perizinan Sektor Pariwisata. Hal 

tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 

Pariwisata dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan, Kriteria dan Standar Usaha Pariwisata. Pada tahun 2020 ini, 

untuk optimalisasi penanganan pandemi Covid-19 atas penyelenggaraan usaha 

pariwisata secara cepat, program kegiatan ini dialihkan untuk penyusunan 

pedoman/dokumen Protokol Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam tatanan 

Adaptasi Kebiasaan Baru, pelaksanaan Simulasi dan Monitoring Protokol 

Tatanan Normal Baru, serta pembuatan Film Simulasi/dokumenter Protokol 

Tatanan Normal Baru. Hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam 

penyelenggaraan usaha pariwisata, untuk kestabilan ekonomi dan memberikan 

kondisi aman dari resiko penularan Covid-19. Hal tersebut ditujukan agar usaha 

pariwisata dapat beroperasional dan memenuhi kaidah bersih, sehat, dan aman 

(cleanliness, health, safety). 

Sedangkan kegiatan dalam rangka penataan dan pembangunan daya tarik 

wisata daerah dilaksanakan melalui pengembangan destinasi wisata minat 

khusus, pengembangan objek wisata Dieng Plateau Theatre, revitalisasi 

destinasi/atraksi objek wisata Kalianget, pengembangan gelanggang renang 

Mangli, operasional dan pemeliharaan objek wisata, pengembangan Wonosobo 

Culinary Park, dan pengembangan daerah tujuan wisata. 

Revitalisasi destinasi/atraksi objek wisata Kalianget diarahkan untuk 

menciptakan taman rekreasi kalianget sebagai salah satu destinasi unggulan 

daerah, yang mampu memberikan produk wisata sampai malam hari, dan 

mengakomodasi kegiatan kreatif masyarakat. 
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Pengembangan destinasi wisata minat khusus diarahkan pada peningkatan tata 

kelola di kawasan Telaga Menjer, khususnya penanganan di area bukit 

Wartawan Menjer. Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat 

mensinergikan fungsi kawasan untuk kegiatan kepariwisataan, konservasi 

lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar Telaga Menjer. 

Selanjutnya, kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung, amenitas serta 

infrastruktur fisik di DPN Borobudur – Yogyakarta dan Sekitarnya khususnya 

di KSPN Dieng dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Cadangan 

DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2020. Kegiatan ini meliputi Pembangunan 

Kawasan Taman Syailendra, Pembangunan Kawasan Taman Rekreasi 

Kalianget dan Penataan Kawasan Situs Bimo Lukar. Kegiatan Pembangunan 

Taman Syailendra dan Taman Rekreasi Kalianget tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak adanya Calon Penyedia Jasa yang memenuhi standar kualifikasi 

dan standar teknis yang dipersyaratkan pada proses tender. 

Kegiatan Pengembangan Gelanggang Renang Mangli dimaksudkan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas sarana prasarana penunjang sebagai 

Gelanggang Renang Prestasi Tingkat Nasional. Peningkatan standar dan 

kualitas gelanggang renang ini sudah digagas sejak Tahun 2018, akan tetapi 

baru dianggarkan kembali melalui Bantuan APBD Provinsi Tahun 2020.  

Adapun kegiatan pengembangan objek wisata Dieng Plateau Theatre (DPT) 

yang bersumber dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 

dimaksudkan untuk peningkatan/upgrade film 5 Dimensi, dan penataan serta 

perbaikan sarana dan prasana indoor dan outdoor kawasan DPT.  

Sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, maka 

terjadi keterlambatan dalam penanganan dan penyusunan Rencana Kerja 

Operasional (RKO) dan selesai diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi pada 

tanggal 18 Agustus 2020 atas kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang didanai 

dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020. Hal ini berdampak kepada keterlambatan kegiatan penyusunan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar oleh penyedia jasa. 

Keterlambatan-keterlambatan ini juga diantisipasi dengan diterbitkannya 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber 
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Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) 

pada tanggal 1 Oktober 2020. Namun dengan sisa waktu yang ada, tidak 

memungkinkan melakukan proses tender pelaksanaan fisik yang dapat 

menetapkan pemenang calon pelaksana kegiatan selambat-lambatnya pada 

tanggal 11 Desember 2020. 

Pengembangan Wonosobo Culinary Park di kawasan perkiosan Taman rekreasi 

Kalianget dilakukan untuk mendorong Taman rekreasi Kalianget sebagai 

kawasan kuliner terpadu yang mampu mensinergikan produk-produk ekonomi 

kreatif (kuliner-seni-pentas-art) dalam satu lokasi. Sehingga kawasan ini 

mampu memberikan nilai saing untuk meningkatkan kunjungan dan lama 

tinggal wisatawan di Wonosobo. Namun demikian sejalan dengan upaya 

optimalisasi pemutusan dan pencegahan Covid-19, kegiatan ini dialihkan untuk 

mendukung penanganan Covid-19. 

Sedangkan Operasional dan pemeliharaan obyek wisata dilakukan melalui 

alokasi honorarium petugas di daya tarik wisata non ASN, pemeliharaan rutin 

seperti perbaikan saluran air dan pemotongan rumput stadion di Taman 

Rekreasi Kalianget, pemeliharaan ayunan di Objek Wisata Telaga Menjer, 

Waduk Wadaslintang dan Taman Rekreasi Kalianget serta pemeliharaan LCD 

di Dieng Plateau Theater (DPT). Dari alokasi anggaran program 

pengembangan destinasi pariwisata sejumlah Rp.16.137.961.200,00 dapat 

terealisasi sejumlah Rp.2.822.588.363,00 atau 17,9%. 

9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan 

penguatan individu sebagai pihak (pribadi dan organisasi) yang sangat 

menentukan keberhasilan kepariwisataan Wonosobo dengan pemanfaatan 

jejaring, informasi, dan teknologi, yang mampu memenuhi kaidah coordination 

tourism stakeholders, destination crisis management serta destination 

marketing, meliputi pengembangan pasar wisatawan, citra pariwisata, 

kemitraan pemasaran pariwisata, dan promosi pariwisata. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, melalui kegiatan pengembangan 

jaringan kerjasama promosi pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata 

nusantara di dalam dan di luar negeri, fasilitasi kegiatan komunitas duta wisata, 
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fasilitasi forum komunikasi pokdarwis, promosi pariwisata dan pelayanan 

kepariwisataan. 

Fasilitasi promosi wisata, pendataan potensi wisata, dan bantuan promosi untuk 

desa wisata dilaksanakan dalam pengembangan jaringan kerjasama promosi 

pariwisata. Akan tetapi, kegiatan promosi tidak dapat berjalan dengan optimal 

karena pandemi. Sebagian besar anggaran juga dialihkan untuk penanganan 

Covid-19. Prioritas kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui media 

sosial dan juga media virtual.  

Untuk memacu jumlah kedatangan wisatawan, diperlukan upaya promosi 

untuk memperkenalkan potensi pariwisata di Wonosobo melalui pameran dan 

exsibisi baik di dalam maupun di Luar Negeri. Kegiatan promosi melalui even-

even dan eksibisi/ pameran tidak dapat berjalan dengan optimal karena 

pandemi. Sebagian besar anggaran juga dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

Oleh karenanya, kegiatan diprioritaskan pada upaya pembuatan alat peraga 

promosi dan konten multimedia sosial serta media virtual elektronik. 

Duta Wisata menjadi salah satu ujung tombak dalam mempromosikan citra 

positif pariwisata Wonosobo. Namun kegiatan pemilihan mas dan mbak duta 

wisata tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi tidak dapat terlaksana 

karena pandemi, sehingga pelaksanaan kegiatan memprioritaskan pada upaya 

pembuatan video, maupun event promosi dan konten media sosial serta media 

virtual elektronik, yang melibatkan duta wisata. 

Selanjutnya, dalam kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis, diadakan 

fasilitasi kegiatan forum komunikasi Pokdarwis Wonosobo. Kegiatan 

pembinaan rutin ke desa/pokdarwis, event festival desa wisata dan pokdarwis 

tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi tidak dapat terlaksana dengan 

optimal karena pandemi. Prioritas pembinaan tetap dilaksanakan melalui 

perwakilan masing-masing pokdarwis dengan menerapkan protokol kesehatan 

pada kegiatan kunjungan langsung, atau dilakukan melalui video dan konten 

multimedia sosial, serta media virtual elektronik. 

Festival dan event pariwisata adalah salah satu sarana promosi yang ampuh 

untuk mengakselerasi peningkatan kunjungan wisatawan. Melalui kegiatan 

Promosi Pariwisata, dilakukan pembuatan multimedia promosi, fasilitasi 

kegiatan promosi wisata ramadhan, serta bantuan promosi untuk even budaya 

dan wisata, fokus pada fasilitasi kegiatan dan belanja pengadaan sarana TIC. 
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Akan tetapi, kegiatan promosi tidak dapat berjalan dengan optimal karena 

pandemi, sehingga upaya promosi dan dukungan publikasi even lewat media 

virtual elektronik menjadi prioritas. 

Peningkatan kualitas pelaku usaha dan pengusaha pariwisata/industri 

pariwisata, serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan, merupakan arah 

kegiatan pelayanan kepariwisataan di Wonosobo. Oleh karena itu, melalui 

kegiatan Pelayanan Kepariwisataan (DAK), diselenggarakan Pelatihan Tata 

Kelola Destinasi Pariwisata, Pelatihan Pemandu/Wisata Alam-Paralayang, 

Pelatihan Pemandu/Wisata Budaya-pedesaan dan perkotaan, serta Pelatihan 

Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata. Diharapkan dengan 

kegiatan penguatan kapasitas SDM dan instrumen manajemen dalam sistem 

pembangunan destinasi pariwisata, serta optimalisasi peningkatan peran dan 

fungsi untuk mencapai kesuksesan tata kelola destinasi pariwisata, terjadi 

peningkatan amenitas usaha pariwisata minat khusus, peningkatan tata kelola 

pariwisata, dan peningkatan kualitas dan kuantitas jasa homestay/ pondok/ 

rumah wisata. Dari alokasi anggaran program pengembangan pemasaran 

pariwisata tahun 2020 sejumlah Rp. 964.094.000,00 dapat terealisasi sejumlah 

Rp. 923.192.880,00 atau 95,76%. 
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BAB IV  

PENUTUP 
 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo selama tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini dilakukan melalui pengumpulan data 

dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan 

serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2020. Dalam pelaksanaan 

tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi termasuk adanya pandemic 

COVID19, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah 

dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo serta kemitraan dengan potensi sumber 

daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan Kebudayaan di 

Kabupaten Wonosobo. 

LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 menggambarkan kinerja 

Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Wonosobo dan evaluasi terhadap kinerja yang telah 

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis 

kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2020 Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran 

dengan 7 (enam) indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, secara 

umum pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 143,67 % atau interpretasi jauh 

melebihi target 

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai -99 % atau interpretasi jauh dibawah 

target 

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 107, 33 % atau interpretasi melebihi 

target 

Berdasarkan hal diatas, terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya rata-rata 

tercapai yaitu 2 indikator dan 1 indikator yang tidak tercapai targetnya, dimana gagal 

tercapinya target ini karena pengaruh pendemi COVID19. Dalam Tahun Anggaran 2020, 

untuk pencapaian kinerja 3 sasaran tersebut di atas, dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo maupun APBD Provinsi 

dan DAK sebesar Rp. 22.615.093.679,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 

8.722.075.281,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 38,57 %. 
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Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo disajikan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas kinerja yang 

telah dilaksanakan selama Tahun 2020, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai  

kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi 

masukan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. 

 

 

Wonosobo, 26 Februari 2021 
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