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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

DinasPariwisata dan Kebudayaaan  Kabupaten Wonosobo adalah Satuan Unit Kerja 

Pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab dalam bidang pelaksanaan 

pembangunan. Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif, 

pengelolaan administrasi dan ketata-usahaan. 

 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo mempunyai fungsi: 

1.   Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi 

kreatif 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan layanan umum bidang pengembangan 

pariwisata, kebudayaan dan ekomoni kreatif 

3.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan  pariwisata,  kebudayaan  dan 

ekonomi kreatif 

4.   Pemberian perijinan tertentu 

5.   Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga kantor 

6.   Pelaksanaan pembinaan pegawai 

7.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 

Sebagai sasaran yang akan dicapai adalah semakin berkembangnya kepariwisataan yang 

berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan berkelanjutan. 

Pada tahun 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo telah berusaha 
sebaik mungkin dalam menyelenggarakan ketata-usahaan yang tertib dan lancar, serta 
mewujudkan peningkatan produk pariwisata dan pelayanan masyarakat, antara lain 
melaksanakan kegiatan : 

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 

 
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 

e. Pengadaan Meubeler 

f. Pengadaan Sarana Prasarana 
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3.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

 a.  Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 

 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 a.  Pendidikan dan pelatihan formal 

 

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata 

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 

c .  P e n g e m b a n g a n  j a r i n g a n  k e r j a  s a m a  p r o m o s i  p a r i w i s a t a  

d. S e r t i f i k a s i  u s a h a  p a r i w i s a t a  

e. Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata 

f. F a s i l i t a s i  F o r u m  K o m u n i k a s i  P o k d a r w i s  

g. Festival Produk Pariwisata 

h. Festival Giri Seba 

i .  P r o m o s i  P a r i w i s a t a  

j. P e l a y a n a n  K e p a r i w i s a t a a n  
 

6.   Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

a. Bazar Investasi Usaha Pariwisata 
 

7.   Program Pengembangan Nilai Budaya 

a. Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah  

b. Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah 
 

8.   Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

a. Pengembangan daerah tujuan wisata 

b. Rehab / Pemeliharaan dan Penataan Obyek Wisata 

c. Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus 

d. Revitalisasi Destinasi/Atraksi Obyek Wisata 

Kalianget 

e. Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata 

f. Studi Pengembangan Geopark Dieng 

g. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pembagian Peran dalam Desa 

Wisata 

h. Pembangunan Gedung Wisata Edukasi dan Showroom Klaster UMKM 

i. Penataan Lingkungan Telaga Bedakah sebagai Upaya Pengembangan potensi 

Wisata 

j. Pengembangan daerah tujuan wisata  

k. Rehab Fasilitasi Umum Pada Obyek Wisata 
 

9.   Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

a. Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya 

b. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Upacara Tradisional 

c. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  
 

10. Program Pengembangan Kemitraan  

a. Pelatihan Penguatan Pokdarwis 

 

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

a. Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian 

bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi) 

b. Pengembangan Kesenian Daerah 

c. Penyelenggaraan Program Indonesia 
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12.   Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

a. Peningkatan Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif 

b. Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival 

Kreativitas 

c. Fasilitasi Market Larning dan Market Development bagi Orang Kreatif 

d. Fasilitasi Penilaian Kelayakan usaha baru /Star Up bagi Orang Kreatif (analisa 

kelayakan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume) 

 

13.  Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

a. Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antar daerah 

b. Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya 

 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo belum semua mencapai target untuk lebih efektif dan efisien diperlukan 

penguatan institusi pariwisata dan ekonomi kreatif yang kuat dan bersifat teknis operasional, 

baik kelembagaannya maupun aparat yang terlibat di dalamnya.
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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 Akuntabilitas Kinerja 

DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019. 

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 DinasPariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019. 

 
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. 

 
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam tersusunnya laporan ini. 
 

 

Wonosobo, 28 Februari 2020 

 
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN WONOSOBO 

KEPALA SATPOL PP KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

 

 

HARYONO, S.Sos, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610724 198609 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A.  Gambaran Umum Organisasi  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ditinjau dari sejarah 

berdirinya berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 sampai pada No.6 Tahun 1986 dengan nama 

Dinas Pariwisata. Dengan adanya perkembangan reformasi birokasi menjadi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, terbentuk sejak ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo nomor 12 Tahun 2016 tentang 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. 

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 Kebudayan 

Kabupaten Wonosobo. 

B.  Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wonosobo  sebagai  Satuan  Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) 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. 
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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. 

 

7.  Kepala UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membawahi: 

a.   Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut agar dapat mewujudkan peningkatan pariwisata 

dan  kebudayaan  dengan  kinerja  yang  lebih  efektif  dan  efisien  diperlukan  penguatan 

institusi pariwisata dan ekonomi kreatif yang kuat dan bersifat teknis operasional, baik 

kelembagaanya maupun aparat yang terlibat didalamnya. 

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.
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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; 

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 
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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; 

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; 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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      monev      dan      laporan      pelaksanaan      tugas      sebagai 

wujud pertanggungjawaban; 

39. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 
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C.  Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) 

SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  untuk  melaksanakan  program  pada  Dinas 
 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut: 
 

 
 

No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

A 

1 

2 

3 

Status 

PNS 

Tenaga kontrak 

PHL/ GTT/ PTT 

 
 

2

1 

0 

 
 

21 

0 

1 

 
 

42 

23 

0 

 
 

40 

26 

0 

 
 

38 

26 

0 

Jumlah 2

2 

22 65 66 64 

B 

1 

2 

3 

Pendidikan 

S-3 

S-2 

S-1 

 

 

0 

3 

7 

 

 

0 

8 

10 

 

 

0 

8 

11 

 

 

0 

8 

11 

 

 

0 

6 

11 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D-IV 

D-III 

D-l 

SMA 

SMP 

SD 

0 

6 

0 

5 

1 

0 

0 

6 

0 

5 

1 

0 

1 

8 

0 

29 

3 

7 

1 

3 

0 

29 

3 

7 

1 

3 

0 

29 

3 

7 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Golongan 

Golongan IV 

Golongan III 

Golongan II 

Golongan I 

Tenaga kontrak 

PHL/ GTT/ PTT 

 

 

2 

1

3 

5 

1 

0 

1 

 

 

2 

13 

5 

1 

0 

1 

 

 

4 

20 

10 

8 

23 

0 

 

 

5 

20 

10 

8 

23 

0 

 

 

4 

20 

8 

6 

23 

0 

 
D.  Isu Strategis di bidang Pariwisata, meliputi: 

1.   Kurangnya Sdm Aparatur di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata; 

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. Sudah dilakukan banyak perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata namun belum maksimal 

dalam pemeliharaannya; 
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5.   Sudah  terjadi  perbaikan  dalam  hal  inventarisir  kebudayaan  melalui  penyusunan 

Pokok-pokok kebudayaan Daerah namun masih terus diperbaiki dan masih perlu 

penyempurnaan dalam kontennya. 
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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 Peningkatan Disiplin Aparatur 

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

7) Program Pengembangan Nilai Budaya 

8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

9) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

10) Program Pengembangan Kemitraan  



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

i Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 11 

 

 
 

11) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

12) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

13) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

 
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 
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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. 

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 
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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. 

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 

2019, 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 

5) Pengadaan Meubeler 
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6) Pengadaan Sarana Prasarana 

 

3.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Pendidikan dan pelatihan formal 

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata 

2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 

3 )  P e n g e m b a n g a n  j a r i n g a n  k e r j a  s a m a  p r o m o s i  p a r i w i s a t a  

4) S e r t i f i k a s i  u s a h a  p a r i w i s a t a  

5) Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata 

6) F a s i l i t a s i  F o r u m  K o m u n i k a s i  P o k d a r w i s  

7) Festival Produk Pariwisata 

8) Festival Giri Seba 

9 )  P r o m o s i  P a r i w i s a t a  

10) P e l a y a n a n  K e p a r i w i s a t a a n  

 

6.   Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

1) Bazar Investasi Usaha Pariwisata 

 

7.   Program Pengembangan Nilai Budaya 

1) Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah  

2) Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah 

 

8.   Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

1) Pengembangan daerah tujuan wisata 

2) Rehab / Pemeliharaan dan Penataan Obyek Wisata 

3) Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus 

4) Revitalisasi Destinasi/Atraksi Obyek Wisata Kalianget 

5) Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata 

6) Studi Pengembangan Geopark Dieng 

7) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pembagian Peran dalam Desa 

Wisata 

8) Pembangunan Gedung Wisata Edukasi dan Showroom Klaster UMKM 
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9) Penataan Lingkungan Telaga Bedakah sebagai Upaya Pengembangan potensi Wisata 

10) Pengembangan daerah tujuan wisata  

11) Rehab Fasilitasi Umum Pada Obyek Wisata 

 

9.   Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

1) Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya 

2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Upacara Tradisional 

3) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  

 

10.  Program Pengembangan Kemitraan  

1) Pelatihan Penguatan Pokdarwis 

 

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

1) Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian 

bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi) 

2) Pengembangan Kesenian Daerah 

3) Penyelenggaraan Program Indonesia 

12.   Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

1) Peningkatan Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif 

2) Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival 

Kreativitas 

3) Fasilitasi Market Larning dan Market Development bagi Orang Kreatif 

4) Fasilitasi Penilaian Kelayakan usaha baru /Star Up bagi Orang Kreatif (analisa 

kelayakan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume) 

13.  Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

1) Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antar daerah 

2) Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya 

 

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 
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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 

2019 telah menandatangani Perjanjian Kinerja  sebagaimana terlampir.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 17 

 

 
 

 

BAB III AKUNTABILITAS 

KINERJA 
 

 

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. Dalam melaksanakan 

pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tidak 

menggunakan sasaran dan indikator pada Rencana Strategis pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Hal ini dilakukan karena sasaran 

kinerja pada Renstra lebih komprehensif, substansinya sudah mendekati outcome dan 

sudah mencakup seluruh sasaran dan indikator yang ada pada penetapan kinerja tahun 

2017 yang masih bersifat indikator output atau bahkan proses pencapaian sasaran tersebut 

bisa dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tabel berikut ini : 

 

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019 

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 

 

60% 
 

100% 
 

167 % 

Persentase budaya yang 

dikembangkan 

 

70% 
 

80% 
 

114 % 

Persentase kelompok 

kesenian aktif 
50% 75% 150 % 

2 Meningkatnya 

kontribusi sektor 

pariwisata 

terhadap PDRB 

Persentase kontribusi 

sektor pariwisata terhadap 

PDRB 

 
5 % 

 
8,54% 

 
170,80% 

Persentase kenaikan 

kunjungan wisatawan 

 
20% 

 
47,54% 

 
237,57 % 

3 Meningkatnya 

kualitas sistem 

penopang dan 

layanan 

kedinasan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

 

83,00% 
 

81,3% 
 

97,9% 

Nilai Evaluasi SAKIP 

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

 
B 

 
- 

 
- 

 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019                               Rp. 27.808.935.669,00 

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019                Rp. 26.344.048.071,00
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B.  Analisis dan Evaluasi Kinerja 

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Wonosobo tahun 2019 

tercermin   dalam   pencapaian   sasaran-sasaran   yang   dilaksanakan   melalui   berbagai 

program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai 

berikut : 
 

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019 

Rata-rata Pencapaian Per-Sasaran dan Tujuan 

Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo 
 

 
 

 
 
 

NO 

 

 
 
 

Tujuan 

 

 
Indikator 
Tujuan 

 

 
 
 

Sasaran 

 

 
Indikator 
Sasaran 

 

 

Capaian 
per-Sasaran 

(%) 

 

Rata-Rata 

Capaian 

per- 

Sasaran 

(%) 

Rata- 
Rata 

Capaian 
per- 

Tujuan 

(%) 

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 

 

167 % 
 
 
 
 
 

 
143, 67 % 

 
 
 
 
 

 
143, 67 % 

Persentase 

budaya yang 

dikembangkan 

 

114 % 

Persentase 

kelompok 

kesenian aktif 

150 % 

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 

 

 
 
 

103,5% 

 

 
 
 
 
 
 

204,20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151,07% 

Persentase 

kenaikan 

kunjungan 

wisatawan 

 

 
149% 

Meningkatnya 

kualitas sistem 

penopang dan 

layanan 

kedinasan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

 

 

97,95% 

 

 
 
 
 

97,95% Nilai Evaluasi 

SAKIP Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

 

 
- 

Rata-Rata Pencapaian  - 136,43% 148.16% 

 

Jika melihat kolom di atas, rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo termasuk tinggi, hampir semua capaian 
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indikator mencapai target bahkan melampaui. Hanya satu indikator yang belum 

mencapai target yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini menjadikan 

perhatian bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih baik lagi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat / wisatawan agar dapat memberikan 

yang terbaik sehingga memuaskan wisatawan. Di tahun 2019 ini sudah ada 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat 

yaitu melalui kegiatan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

pemasaran pariwisata. Di dalam kegiatan tersbut selain dilakukan pengadaan alat-

alat elektronik berbasis Teknologi untuk meningkatkan visualisasi demi 

mendukung pemasaran pariwisata, juga dirumuskan dan disusun software atau 

aplikasi pelayanan pariwisata seperti e-TDUP dan e-Kartu Anggota Seni. Dimana 

dengan adanya aplikasi ini,  diharpkan  para  pencari  layanan,  dalam  hal  ini  

masyarakat  tidak  kesulitan  lagi mencari informasi mengenai kelengkapan berkas 

pengajuan layanan yang dapat diakses secara online melalui aplikasi tersebut. 

Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna layanan/ pemohon dapat mendaftar dan 

mengirimkan kelengkapan secara online maupun secara manual. Sehingga 

diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan pariwisata bagi 

masyarakat dan terwujud kepuasan masyarakat dalam hal layanan pariwisata. 

Ada 2 tujuan utama dan 3 sasaran strategis Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Adapun tujuannya yaitu Mengembangkan 

nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan 

keagamaan dan kemasyarakatan dan Meningkatkan daya saing daerah di sektor 

pariwisata. Kemudian 3 sasaran, yaitu : 

1.   Meningkatnya kebudayaan/ tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan 
 

2.   Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 
 

3.   Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan. 
 

Kemudian   tingkat   keberhasilannya   dapat   dilihat   dari   persentase   capaian 

indikator-indikator sasaran seperti terlihat pada tabel. 
 

Pada indikator sasaran Persentase budaya yang dilestarikan terlihat 

capaiannya sebesar 167 %, artinya sudah melampaui / melebihi dari target. 

Kemudian pada Indikator Persentase budaya yang dikembangkan, juga melebihi 

target dengan capaian 114%. Dan pada indikator persentase kelompok kesenian 

aktif tepat mencapai target, ditunjukkan dengan capaiannya yaitu 150%. Untuk 

mewujudkan Indikator-indikator sasaran tersebut dilaksanakan dengan 4 

program, yaitu : Program pengembangan nilai budaya, Program Pengelolaan 
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Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program 

pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan 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 2019 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 

mencapai 170,80 % yang artinya telah melebihi target. Demikian pula dengan 

indikator Persentase kenaikan  kunjungan wisatawan   dengan   capaian   sebesar   

237,57 %.    Untuk   mewujudkan   sasaran   tersebut dilaksanakan 4 program, 

yaitu  :  Program  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata, Program Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan kemitraan 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 97,95% artinya belum mencapai target 

yang ditetapkan. Namun sudah sangat mendekati target 100 %. 

 

Perbandingan Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2019 dengan 
Capaian Tahun sebelumnya 

 
 

 
 

No 

 

 
Indikator Kinerja 

Program 

 
 

Satuan 

 

 
Capaian 

2018 

2019  
Target 
RPJMD 

2021 
 

Target 

 
Capaian 

% 

Realisasi 

Capaian 

 

Status 

Capaian 

1 Persentase kenaikan 

kunjungan per obyek 

wisata terhadap 

seluruh kunjungan 

wisata 

 

 
% 

 

 
22,35 

 

 
20,00 

 

 
47,39 

 

 
237 

 

 
S

T 

 

 
30 

2 Persentase kontribusi 

sektor pariwisata 

terhadap PAD 

 
% 

 
2,4

0 

 
11,50 

 
5,23 

 
45,48 

 
S

R 

 
15 

3 Persentase kenaikan 

kunjungan wisatawan 

 
% 

 
34,93 

 
20,00 

 
47,39 

 
236,95 

 

S

T 

30 

4 Persentase Kunjungan 

wisatawan nusantara 

 

% 
 

98,92 
 

20,00 
 

47,54 
 

237,7 
 

S

T 

 

30 
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5 Persentase  kunjungan 

wisatawan mancanegara 

terhadap seluruh 

wisatawan 

 

 
% 

 

 
0,20 

  

 
-0,15 

 

 
0 

 

 
S

R 

 

 
30 

6 Rata-rata lama tinggal 

wisatawan 

 

hari 
 

1,1 
 

2,7 
 

1,

2 

 

44,44 
 

S

R 

 

3 

7 Jumlah komunitas 

ekonomi kreatif 

 

buah 
 

142 
 

6 
 

15

4 

 

2566,6 
 

S

T 

 

8 

8 Persentase komunitas 

kreatif  yang 

terfasilitasi dalam 
ruang/arena kreasi 

 

 
% 

 

 
76 

 

 
80 

 

 
87,66 

 

 
109,6 

 

 
S

T 

 

 
100 

9 Persentase orang 

kreatif yang menjadi 

wirausaha 

 
% 

 
35 

 
20 

 
3
1 

 
155 

 
S

T 

 
30 

10 Persentase produk 

kreatif yang 

terfasilitasi pameran 

 
% 

 
90 

 
20 

 
9

0 

 
450 

 
S

T 

 
30 

11 Persentase kerjasama 

pariwisata terhadap 

seluruh  MOU 

 
% 

 
1,3 

 
0,60 

 
33,3 

 
5550 

 
S

T 

 
1 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019 
 

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) 

 

 

Persentase Kenaikan Kunjungan per Obyek Wisata Terhadap Seluruh Kunjungan 

Wisata pada Tahun 2019 adalah 47,39%. 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 Plateau Theater. 

Persentase rata-rata kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh 

kunjungan wisata sebesar 47,39%, dengan perincian Kawasan Dataran Tinggi 

Dieng sebesar 48%, Lembah Dieng 48%, Telaga Menjer 47%, Taman Rekreasi 
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Kalianget 68%, Gelanggang Renang Mangli 91%, Waduk Wadaslintang 19% dan 

Dieng Plateau Theater sebesar 35%. Meningkatnya kunjungan diberbagai destinasi 

wisata khususnya yang dikelola oleh  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  adalah  

dampak  nyata  dari  upaya  peningkatan kualitas  daya  tarik  wisata  melalui  

pembangunan  sarana dan  prasarana  pendukung,  serta pemenuhan fasilitas dan 

amenitas destinasi wisata, peningkatan pelayanan wisatawan, penyelenggaraan 

even seni budaya, peningkatan promosi dan kerjasama pelaku usaha dibidang 

pariwisata, serta bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya- 

upaya strategis lintas perangkat daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Berdasarkan data kunjungan wisatawan, jumlah kunjungan wisatawan Tahun 

2019 sebanyak 1.670.140 wisatawan, terdiri atas wisatawan nusantara sebanyak 

1.668.531 wisatawan dan wisatawan mancanegara sejumlah 1.609 wisatawan. 

Prosentase jumlah kunjungan wisatawan nusantara dibandingkan dengan jumlah 

wisatawan secara keseluruhan meningkat sebesar 47,4%, sedangkan  jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara terhadap seluruh kunjungan wisatawan 

menurun sebesar  0,15%. 

Wisatawan  nusantara  yang  berkunjung  ke  Wonosobo  sebagian  besar  dari  

Provinsi  Jawa Timur, di peringkat kedua dari Provinsi DKI Jakarta, kemudian 

Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kota/kabupaten di 

Jawa Tengah serta luar pulau Jawa. Sedangkan wisatawan mancanegara yang 

berkunjung sebagian besar dari Eropa (Belanda), Amerika, dan sebagian negara di 

Asia Tenggara. 

Beberapa faktor penyebab menurunnya tingkat kunjungan wisatawan 

mancanegara adalah aksesibilitas jalan yang belum bisa mengakomodasi 

kendaraan besar (diperlukan pergantian moda transportasi lebih kecil), belum 

didukung atraksi dan event skala internasional yang baik secara rutin, besaran 

nilai Penghasilan Negara Bukan dari Pajak (PNBP) di TWA Telaga Warna yang 

masuk Rayon III masih relatif mahal jika dibandingkan dengan durasi kunjungan 

ke Dieng yang relatif singkat, serta ketersediaan amenitas yang belum memenuhi 

standar internasional. Selain itu dengan adanya travel advice ke Indonesia yang 

dikeluarkan oleh beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, 

Australia dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan 

Thailand juga turut memberikan andil terhadap penurunan jumlah wisatawan 

mancanegara. Untuk itu perlu dioptimalisasi kembali penanganan pasar khususnya 

di Kawasan Asia Tenggara. 
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Pendapatan sektor pariwisata pada Tahun 2019 sejumlah Rp 11.745.499.883 dan 

memberikan kontribusi sebesar 5, 23% terhadap PAD, tetapi masih di bawah 

target Tahun 2019 sebesar 11,50%. Pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak 

hiburan sebanyak Rp 63.106.370, pajak hotel sebesar Rp 515.431.852, pajak 

restoran sebesar   Rp4.212.681.571,   iklan/reklame Rp 722.211.293  dan  retribusi  

tiket  wisata,  parkir  dan  kios  di  tempat  wisata  sebesar Rp 6.232.068.797. 

Kontribusi PAD sektor pariwisata dari retribusi tiket wisata berjumlah 

Rp6.171.685.500, meliputi kontribusi dari Kawasan Dataran Tinggi Dieng 

sebanyak Rp 1.777.899.400, Dieng Plateau Theater (DPT) sebanyak Rp 

1.764.579.400, Kalianget sebanyak Rp 1.290.446.000, Lembah Dieng sebanyak 

872.983.800, Gelanggang Renang Mangli sebanyak Rp 298.340.000, Telaga 

Menjer sebanyak Rp 87.176.000 dan Waduk Wadaslintang sebanyak Rp 

80.260.900.  

Dieng masih menjadi magnet baik untuk wisatawan nusantara maupun 

mancanegara, sehingga pada Tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan 

untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkunjung. 

Destinasi Wisata Kalianget juga menunjukkan angka kunjungan yang tinggi 

terlebih setelah adanya wahana baru yang dibangun. Untuk Telaga Menjer yang 

kunjungan wisatawannya relatif lebih sedikit, telah dilaksanakan  kegiatan  

Pengembangan  Daerah  Tujuan  Wisata  (DAK)  berwujud pengembangan dan 

optimalisasi daya tarik wisata pendukung KSPN Borobudur-Dieng, yang salah 

satunya berupa pemenuhan amenitas di kawasan Telaga Menjer. Demikian pula 

untuk Waduk Wadaslintang perlu peningkatan sarana prasarana dan 

penyelenggaraan event-event untuk menarik pengunjung.  

Lama tinggal wisatawan pada Tahun 2019 masih dibawah target, namun jika 

dibandingkan dengan Tahun 2018 maka sedikit ada peningkatan. Untuk 

meningkatkan lama tinggal di Kabupaten Wonosobo, telah dilaksanakan kegiatan 

Pengembangan DTW Minat Khusus (DBHCHT), yaitu melalui kegiatan 

paralayang. Selain itu, revitalisasi Taman Rekreasi Kalianget sebagai  salah  satu  

destinasi  wisata  perkotaan  yang  mampu  menyediakan  atraksi  wisata sampai 

malam hari, diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.  

Jumlah komunitas ekonomi kreatif sampai dengan tahun 2019 yang sudah terdata 

mencapai 154 komunitas, terdiri atas komunitas film, video dan animasi, aplikasi 

dan game, design produk, design komunikasi visual, arsitektur, penerbitan, TV dan 

radio, design interior, fotografi,  musik,  periklanan,  kriya,  fesyen,  kuliner,  seni  
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rupa  serta  seni  pertunjukan.  Dari jumlah tersebut sudah 135 komunitas yang 

sudah terfasilitasi di Wonosobo Creative Hub, atau sebanyak 87,66%, sedangkan 

19 sisanya belum. Persentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran adalah 

sebanyak 87,5%. Produk kreatif yang belum terfasilitasi pameran adalah design 

komunikasi visual dan design interior. Orang-orang mempunyai daya cipta atau 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda,  yang  dalam  konsep  

ekonomi  kreatif  menjadi  satu  daya  gerak  inovatif  untuk menjadi wirausahawan. 

Diperkirakan dari seluruh orang kreatif yang ada di Wonosobo, terdapat 127 

pelaku usaha atau 82, 47% yang berhasil menjadi wirausaha. 

Pada Tahun 2019   terdapat 5 buah MoU/kerjasama pariwisata, dari total 15   MoU 

di Kabupaten Wonosobo, sehingga persentase kerjasama pariwisata terhadap 

seluruh MoU di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2019 sebesar 33,3%. 

Kerjasama tersebut adalah: 

a. Kerjasama   dengan   Perhutani   yaitu   kerjasama   pengembangan   pariwisata   

melalui pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan 

b. Kerjasama dengan Indonesia Power yaitu kerjasama penataan dan 

pengelolaan Kawasan Pariwisata area Telaga Menjer 

c. Kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata Jateng dan DIY yaitu 

kemitraan dalam rangka perluasan jaringan pemasaran pariwisata dengan para 

pelaku wisata se-Jawa Tengah dan DIY melalui kegiatan Temu Bisnis 

d. Kemitraan  Promosi  Pemasaran  melalui  media  cetak  Jateng  dan  DIY,  

media  Nasional (AirMAg) serta media online di Wonosobo 

e. Kemitraan  pengelolaan,  penataan  dan  pengambangan  pariwisata  di  

Kawasan Wadaslintang melalui pengelolaan tiket masuk bersama dengan 

pemerintah Kebumen dan kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai 

serta pelaksanaan event pariwisata yang  melibatkan  multi  pihak,  antara  

lain:  Pokdarwis,  Kelompok  Tani,  Nelayan,  dinas terkait dan pemerintah 

desa sekitar Waduk Wadaslintang. 
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Perbandingan Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2019 dengan 
Capaian Tahun sebelumnya 

 

 
 

No. 

 
Indikator Kinerja 

Program 

 
 

Satuan 

 
Capaian 

2018 

2019 
 

Target 

RPJMD 

2021 
 

Target 

 
Capaian 

% 

Realisasi 

Capaian 

 

Status 
Capaian 

1 Persentase 

kebudayaan 

/tradisi yg 

ditetapkan 

sebagai tradisi 

/kebudayaan 

daerah 

 
 

 
% 

 
 

 
100% 

 
 

 
60% 

 
 

 
100% 

 
 

 
167% 

 
 

 
ST 

 
 

 
80% 

2 Persentase 

komunitas 

filantropi aktif 

 
% 

 
100% 

 
55% 

 
100% 

 
182% 

 
ST 

 
65% 

3 Persentase 

penyelenggaraan 

festival seni dan 

budaya berbasis 

kearifan lokal 

 

 
% 

 

 
75% 

 

 
70% 

 

 
80% 

 

 
114% 

 

 
ST 

 

 
80% 

4 Rasio Benda 
Cagar Budaya 

Dalam Kondisi 
Baik 

 

 
- 

 

 
0,65 

 

 
0,67 

 

 
0,68 

 

 
101 % 

 

 
ST 

 

 
0,80 

5 Persentase 

Benda/Cagar 

Budaya yang 

Dilestarikan 

 

 
% 

 

 
65% 

 

 
56,80% 

 

 
67,00% 

 

 
117,96% 

 

 
ST 

 

 
60% 

6 Jumlah Sarana 

Penyelenggaraan 

Seni dan Budaya 

 
Buah 

 
2.084 

 
13 

 
6.495 

 
499,6154 

 
ST 

 
15 

7 Rasio kelompok 

kesenian yang 

terdaftar terhadap 

kelompok 

kesenian yang 

ada 

 
 
 

- 

 
 
 

0,75 

 
 
 

0,68 

 
 
 

0,8 

 
 
 

1,176471 

 
 
 

ST 

 
 
 

0,70 

8 Persentase 

kelompok 

kesenian aktif 

 
% 

 
50% 

 
50% 

 
75% 

 
150% 

 
ST 

 
80% 

9 Rasio kerjasama 

daerah bidang 

kebudayaan 
terhadap seluruh 
kerjasama daerah 

 

 
- 

 
 
 

0,15 

 
 
 

0,2 

 
 
 

0,6 

 
 
 

300 % 

 
 
 

ST 

 
 
 

0,30 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019 (diolah) 

 

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 
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2 

 
76 % ≤ 90% 

 
Tinggi 

 
T 

diatas persyaratan minimal  kelulusan  
penilaian kinerja. 

 
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) 

 
 

Berdasarkan keseluruhan tradisi/budaya yang sudah terdata oleh Disparbud 

melalui Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, 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. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 

(PPKD) memuat 10 objek kebudayaan yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Seni, 

Bahasa, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, 

Permainan Rakyat, Olah Raga Tradisional  ditambah  cagar  budaya  yang  ada  dan  

berkembang  di  Wonosobo. Tahun 2019 berdasarkan PPKD Wonosobo, ada 50 

jenis Tradisi Lisan seperti Asal Mula Tradisi Sadran Pagerotan, Legenda Telaga 

Warna, Kyai Kolodette dan lain-lain, kemudian ada 5 buah Manuskrip,141 jenis 

Seni dari seni tari, seni musik, seni rupa, seni sastra dan sebagainya, 8 Bahasa yang 

berkembang seperti Bahasa Jawa Mataraman, Maduranan, Jawa Wonosobonan, 

Jawa Banyumasan, China Hokkai, Arab, Sunda   dan   Bahasa   Banjar.   Di   

samping   itu   di   Wonosobo   selama   ini   sudah berkembang 47 jenis    Adat 

Istiadat, 43 Ritus, 74 jenis Pengetahuan Tradisional, 48 jenis Teknologi 

Tradisional, 25 jenis Permainan rakyat, dan 10 jenis Olah Raga Tradisional. 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 2019 mencapai 100% 

dari target yang ditentukan yaitu sebesar 55%. Keberadaan komunitas filantropi 

yang semakin berkembang dan aktif mendukung upaya mengatasi masalah sosial 



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 27 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 
 

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. 

Sementara  itu  pada  tahun  2019  persentase  penyelenggaraan  festival  seni  dan 

budaya   berbasis   kearifan   lokal   yang  memiliki   capaian  80%   dari   target   

yang ditentukan  sebesar  70%  masih  mengusung  objek  pemajuan  kebudayaan  

daerah yang   dititikberatkan   pada   seni   budaya   tradisional   yang   berkisar   

80%   dari keseluruhan festival seni dan budaya (baik yang diselenggarakan oleh 

dinas maupun pihak lain termasuk desa dan komunitas). Pada tahun 2019 

terselenggara 350 event Fastival Seni dan Budaya baik yang berskala desa, 

kecamatan, hingga kabupaten. 

Kemudian terkait rasio Benda Cagar Budaya dalam Kondisi Baik atau terawat telah 

memenuhi target 0,67. Hal ini berarti benda 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 2019 yang telah terdaftar sebagai Bangunan 

Cagar Budaya ada 3 yakni Rumah Dinas Bupati Wonosobo, Gereja Kristen Jawa 

(GKJ), dan Kantor Pos. Adapun yang sedang proses pengkajian untuk segera 

ditetapkan sebagai Cagar Budaya yakni Alun-Alun Wonosobo, Gedung Dinas 

Pangan Pertanian dan Perikanan, dan SD N I Wonosobo. 

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

Benda/Cagar Budaya yang Dilestarikan juga telah melampaui target yaitu 68% dari 

target yang ditentukan sebesar 56,8%. Pencapaian ini meningkat 3% dibanding 

tahun 2018 yakni 65%. Merujuk dari pencapaian tahun sebelumnya yang juga 

sudah sesuai harapan, maka pada tahun 2019 dimaksimalkan kembali kinerja Tim 

Ahli Cagar Budaya yang telah dibentuk dan telah lulus sertifikasi tingkat nasional 

dengan melanjutkan program penelitian yang telah dirintis sejak tahun 2017 dan 

2018 dengan melanjutkan pada situs Watu Gong di Desa Tumenggungan Selomerto 

dan candi Bedhali di Kuripan Watumalang. D samping itu juga memaksimalkan 

upaya pelindungan penemuan- penemuan benda-benda yang diduga cagar budaya 

di berbagai wilayah. 
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Mengenai Penelitian Situs watu Gong dan Candi Bedhali, Pemerintah kabupaten 

Wonosobo   melalui   Dinas   pariwisata   dan   Kebudayaan   Kabupaten   

Wonosobo, menjalin kerjasama dengan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Gadjah  Mada  (UGM)  Yogyakarta,  dengan  melibatkan  

komunitas  sejarah,  guru sejarah, pelajar SMA N I Wonoaobo dan SMA N I 

Watumalang, serta masyarakat sekitar. 

Rasio Kelompok Kesenian yang Terdaftar Terhadap Kelompok Kesenian yang 

Ada juga melebihi target yaitu 0,75 dari target yang ditentukan sebesar 0,67. Dari 

seluruh kelompok kesenian yang ada, sudah terdaftar dan memiliki Surat 

pengesahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo hingga Desember 

2019 sejumlah 640 kelomok dan yang terdaftar menerima surat pengesahan pada 

tahun 2019 sejumlah 73 kelompok. Diperkirakan masih terdapat sekitar 25% 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 50% diantaranya aktif menginformasikan kegiatan latihan dan 

pentas yang  masih  rutin diselenggarakan oleh kelompoknya. 

Realisasi capaian yang sangat tinggi pada Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan 

Budaya  karena angka capaian kinerja tahun 2019 mencapai 6.495 dari target 

13.Hal ini juga menggambarkan peningkatan dari tahun 2018 yakni 2.084 dari 

target 12 yang ditentukan. 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 kepada 184 kelompok yang tersebar di 

15 kecamatan, naik 186% dari tahun sebelumnya yakni 99 kelompok kesenian di 

Kabupaten Wonosobo. 

Rasio  kerjasama  daerah  bidang  kebudayaan  terhadap  seluruh  kerjasama  daerah 

tahun 2019 sebesar 0,6 telah melampaui target yang ditentukan sebesar 0,2. Hal ini 
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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 2019 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 2019 untuk mewujudkan sasaran. Selama tahun anggaran 

2019 untuk mendukung program kegiatan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  

Kabupaten  Wonosobo telah  menyerap  anggaran sebesar Rp. 26.344.048.071,00 

yang terinci per-program sebagai berikut : 

No. Program 
Anggaran  Realisasi Anggraran % Realisasi 

Anggaran (Rp) (Rp) 

A Belanja Langsung 23.444.480.305,00 22.326.402.251,00 94,75 

1 
Program Pengembangan Ekonomi 

Kreatif 
400.000.000,00 388.993.431,00 97,25 

2 
Program Pengembangan 
Kemitraan 

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 

3 
Program Pengembangan destinasi 

Pariwisata 
14.387.879.200,00 13.609.979.977,00 94,59 

 4 
Program Pengembangan Promosi 

dan Kerjasama Investasi 
75.000.000,00 73.174.300,00 97,57 

5 
Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 
3.513.038.000,00 3.323.916.334,00 94,62 

6 
program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 

7 Program Peningkatan Disiplin 10.000.000,00 7.900.300,00 79,00 

8 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
317.000.350,00 311.307.544,00 98,20 

9 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
601.562.755,00 570.495.326,00 94,84 

10 
Program Pengembangan Nilai 
Budaya 

          750.000.000               741.952.663  
                  

98,93  

11 
Program Pengelolaan Kekayaan 

Budaya 
          439.100.000               420.344.800  

                  

95,73  

12 
Program Pengelolaan Keragaman 

Budaya 
        2.500.900.000            2.436.093.676  

                  

97,41  

13 
Program Pengembangan 
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan 

Budaya 

          350.000.000               342.243.900  
                  

97,78  

B Belanja Tidak Langsung 4.364.455.364,00 4.017.645.810,00 92,05 

  TOTAL BELANJA 27.808.935.669,00 26.344.048.071,00 94,73 

 



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 30 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 
 

1.  Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 
 

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mewujudkan industri 

pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan 

perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, 

kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan 

melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Daya Saing Pelaku Ekonomi 

Kreatif. Dilatarbelakangi perlunya peningkatan SDM orang kreatif untuk 

mendukung tupoksi di bidang ekonomi kreatif (ekraf), maka pada Bulan 

September 2019 diadakan Penyelenggaraan Festival Kuliner dengan berbagai 

acara lomba kreasi menu, class cooking dan pameran kuliner lokal di Alun-alun 

Wonosobo yang diikuti oleh Komunitas Koki Wonosobo, Desa Wisata, 

kecamatan, perangkat daerah terkait serta berbagai komunitas kuliner. 

Dalam mendukung upaya pengembangan kuliner yang merupakan sub sektor 

unggulan untuk pengembangan ekraf, diselenggarakan kegiatan Fasilitasi Akses 

Pasar bagi Produk Kreatif melalui Pekan Kreatif dan Festival Kreativitas. Pada 

bulan Agustus 2019 telah dilaksanakan dukungan Pekan Kreatif Mendolo yang 

sebagian besar anggarannya dari komunitas, berlokasi di Gerbang Wisata 

Mendolo. Acara berupa pameran kuliner dengan memanfaatkan gazebo dan 

diikuti oleh komunitas ekonomi kreatif. Kemudian pada bulan September 2019, 

Kabupaten Wonosobo berpartisipasi dalam Pameran Jamu dan Kuliner 

Tradisional se-Jateng yang berlokasi di Cilacap, dengan peserta produsen jamu 

dan kuliner. 

Kegiatan selanjutnya adalah Fasilitasi Market Learning dan Market Development 

berupa Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya Berbahan 

Bakau Limbah Lokal (Kain Perca dan Batok Kelapa) pada bulan Oktober 2019 

di Gerbang Wisata Mendolo, Workshop diikuti oleh komunitas ekonomi kreatif, 

seniman/pelaku termasuk disabilitas. 

Kemudian untuk mendukung pengembangan sub sektor ekraf yang lain termasuk 

dalam menciptakan aplikasi/konten jejaring pemasaran, maka diperlukan 

pengembangan sub sektor aplikasi melalui kegiatan Fasilitasi Uji Kelayakan 

Bisnis Start Up. Kegiatan berupa sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif sub 

sektor aplikasi dan workshop pengembangan ekonomi kreatif sub sektor 

pengembangan aplikasi. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2019 
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dengan peserta mahasiswa, anak-anak muda komunitas aplikasi, dengan 

narasumber pengembang aplikasi/pengusaha berbasis aplikasi tingkat nasional. 

2.  Program Pengembangan Kemitraan 

Program Pengembangan Kemitraan bertujuan untuk mendorong pengembangan 

kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan, yaitu peningkatan 

keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, 

dan kabupaten, yang dilakukan dengan strategi pemasaran berbasis pada 

pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya 

lingkungan dan wisatawan. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Penguatan Pokdarwis melalui 

peningkatan kapasitas kepariwisataan pokdarwis (studi kelembagaan ke 

Lembang) pada Bulan Oktober 2019 yang diikuti oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, FK Pokdarwis dan masyarakat. Pokdarwis adalah mitra utama 

dalam pengembangan pariwisata sekaligus salah satu actor utama dalam 

pembangunan pariwisata di Wonosobo. 

3.  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas   daya   tarik   destinasi   pariwisata   untuk   meningkatkan   

kunjungan   wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap 

memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah. 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, 

melalui revitalisasi  gardu  Pandang  Tieng  yang  merupakan  rest  area  

ditanjakan  15%  Kejajar, sekaligus dapat menikmati sunrise.  Revitalisasi Gardu 

Pandang Tieng ini dilakukan melalui pembuatan   senderan   yang   aman,   

pemasangan   instalasi   listrik   dan   ketersediaan penerangan di malam hari.  Hal 

ini dilakukan agar Gardu Pandang Tieng memenuhi standar pengamanan dan 

keselamatan bagi Wisatawan yang berkunjung di Gardu Pandang Tieng, dan 

meminimalkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 

untuk kegiatan kriminal dan sejenisnya. 

Sedangkan penataan dan pembangunan daya tarik wisata daerah dilaksanakan 

melalui kegiatan rehab/pemeliharaan dan penataan daya tarik wisata yang 

meliputi pembangunan sarpras  dan  amenitas  Taman  Rekreasi  Kalianget,  

pembangunan/rehabilitasi  daya  tarik wisata Gelanggang Renang Mangli, 



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 32 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 
 

pembangunan/rehabilitasi Tourist Information Center (TIC) Dieng dan fasilitasi 

gazebo di daya tarik wisata daerah. 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan pariwisata serta meningkatkan 

lama tinggal di Kabupaten Wonosobo, telah dilaksanakan kegiatan 

Pengembangan DTW Minat Khusus (DBHCHT). Pengembangan minat khusus 

terbang paralayang dilakukan dengan fasilitasi penyelenggaraan Trip Of 

Indonesia (TROI), pembangunan landing paralayang, dan pembangunan fasilitas 

kawasan paralayang Lengkong. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan 

perhatian khusus dalam pembentukan prestasi atlet daerah yang disinergikan 

dalam khasanah kepariwisataan dengan new brand destinasi “Paragliding Sports 

Tourism”. Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Kementerian 

Pemuda dan Olah Raga RI menyelengarakan Even Kejuaraan Nasional 

Paralayang TROI Series 2 Tahun 2019. 

Kegiatan revitalisasi destinasi/atraksi obyek wisata Kalianget berupa 

pembangunan tahap 2 Waterpark Kalianget, yaitu melanjutkan pembangunan 

waterpark/kolam renang tahap 1 dengan menambah kolam renang yang nantinya 

memberikan atraksi kolam gelombang. Basis pengembangan dan pembangunan 

Taman Rekreasi Kalianget kali ini melalui pengembangan potensi air panas dan 

air dingin yang ada, dengan harapan menjadikan Taman Rekreasi Kalianget 

sebagai salah satu destinasi wisata perkotaan yang mampu menyediakan atraksi 

wisata sampai malam hari sehingga menjadi salah satu strategi mendorong 

peningkatan lama tinggal wisatawan. 

Operasional dan pemeliharaan obyek wisata dilakukan melalui alokasi 

honorarium petugas di daya tarik wisata non ASN, fasilitasi seragam khusus bagi 

petugas dan fasilitasi operasional event-event rutin (pengamanan lalu lintas dan 

situasi saat penyelenggaraan Dieng  Culture  Festival,  Libur  Natal  dan  Tahun  

Baru),  dan  peningkatan  kebersihan lingkungan serta pelayanan kepada 

wisatawan. 

Untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sekaligus evaluasi 

penyelenggaraan desa wisata, dilakukan asesment fasilitasi penyusunan peraturan 

bupati tentang pembagian peran desa wisata, yaitu berupa Peraturan Bupati 

Wonosobo tentang Pengelolaan dan Evaluasi Desa/Kampung Wisata. 

Pembangunan kepariwisataan di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo 

agar dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan 

bertanggungjawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai 
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agama, keaneragaman, keunikan dan kekhasan budaya yang hidup dalam 

masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kebutuhan manusia 

untuk berwisata. 

Pengembangan daerah tujuan wisata khususnya untuk penguatan Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Dieng dan sekitarnya 

dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata. Kegiatan 

yang dilakukan adalah pengembangan dan optimalisasi daya tarik wisata, melalui   

pembangunan Taman Syailendra Dieng dan amenitas di kawasan Telaga Menjer. 

Sedangkan peningkatan amenitas dan fasilitas Tuk Bimolukar juga dilakukan 

dengan kegiatan penyediaan gazebo, toilet dan instalasi air serta penataan lanskap 

didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 

2019. 

Pembangunan Rest Area Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat 

meningkatkan kondisi bangunan perkiosan di rest wisata Dieng (eks Terminal 

Dieng) sekaligus menghilangkan kesan kumuh, tidak rapi dan kotor serta 

mewujudkan kawasan Rest Dieng yang mampu menyediakan parkir di kawasan 

dieng.  Pembangunan ini berupa bangunan 2 (dua) gedung yang masing-masing 

terdiri 2 (dua) lantai, untuk dapat mengakomodasi aktivitas kuliner, craft, dan 

oleh-oleh khas Dieng/Wonosobo. 

Untuk memberikan kenyamanan bagi kendaraan wisatawan yang melintas 

menuju kawasan Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya yang melalui Wonosobo, 

perlu dilakukan peningkatan kondisi aspal jalan khususnya di kawasan   pintu 

penarikan retribusi Lembah Dieng (Tol Garung/Siwuran), agar dalam kondisi 

baik dan tidak berlubang yang dapat membahayakan lalu lintas baik wisatawan 

maupun umum. Rehabilitasi aspal Tol Garung telah dilaksanakan dengan 

pengaspalan kawasan pintu masuk pemungutan retribusi Lembah Dieng (Tol 

Garung/Siwuran). 

Penataan Kawasan Dieng Plateau Theater (DPT) dimulai dengan penataan kios 

dan tempat berjualan masyarakat, agar tercipta kawasan DPT yang lebih bersih, 

nyaman, rapi dan tidak kumuh. Kawasan DPT saat ini hanya mempunyai 1 (satu) 

bangunan area perkiosan yang hanya mampu menampung 5 (lima) kios 

pedagang. Masih ada 10 (sepuluh) pedagang yang harus di tempatkan dengan 

baik. Kegiatan rehabilitasi shelter DPT berupa pembangunan kios bagi para 

pedagang dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi kegiatan ekonomi 
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masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan berdagang di sekitar gedung 

DPT dengan kondisi yang kurang tertib dan rapi. 

4.  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 adalah Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam Pemasaran Pariwisata. Teknologi Informasi saat ini dipandang 

sebagai salah satu sarana yang efektif dalam mendukung pemasaran pariwisata. 

Melalui kegiatan ini, telah dilaksanakan pembuatan aplikasi berbasis android 

(Jelajah Wonosobo) dan Penyempurnan web dinas. Selain itu melalui kegiatan 

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, telah dilaksanakan 

fasilitasi networking dengan multipihak (Perhutani, Indonesia Power) dan juga 

media (fotografer). 

Untuk memacu jumlah kedatangan wisatawan, diperlukan upaya promosi untuk 

memperkenalkan potensi pariwisata di Wonosobo melalui pameran dan exsibisi. 

Melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di 

Luar Negeri, telah diikuti Pameran dan Exsibisi di beberapa even regional, 

nasional maupun internasional. 

Duta  Wisata  menjadi  salah  satu  ujung  tombak  dalam  mempromosikan  citra  

positif pariwisata Wonosobo. Melalui kegiatan Fasilitasi Kegiatan Komunitas 

Duta Wisata, telah diselenggarakan ajang pemilihan Duta Wisata Wonosobo dan 

pengiriman duta wisata ke tingkat Jawa Tengah di Boyolali. 

Selanjutnya dalam kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis, diadakan 

fasilitasi kegiatan forum komunikasi Pokdarwis Wonosobo. Selain itu, melalui 

kegiatan ini telah dilaksanakan pembinaan terhadap pokdarwis. 

Festival dan event pariwisata adalah salah satu sarana promosi yang ampuh untuk 

mendatangkan  wisatawan  sekaligus  ajang  untuk  mempromosikan  potensi  

wisata  dan budaya Wonosobo, oleh karena itu, melalui kegiatan Promosi   

Pariwisata, telah dilaksanakan fasilitasi penyelenggaraan beberapa event 

pariwisata antara lain Festival Naga Air, Carica Day, Babad Dieng, Lampion Air 
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dan Kejuaraan Tubing, pembuatan buku foto kepariwisataan,  pembuatan  baliho  

penunjuk  arah  ke  desa  wisata  serta  fasilitasi  promo wisata lebaran. Sedangkan 

melalui kegiatan Festival Produk Pariwisata, telah dilaksanakan fasilitasi Festival 

Desa Wisata, Event Rakanan Giyanti dan Fasilitasi Event Olahraga Gowes Desa. 

Di Kecamatan Wadaslintang juga diselenggarakan kegiatan Festival Desa Wisata. 

Di bidang pariwisata berbasis olahraga, terdapat kegiatan Fasilitasi Duathlon 

Nasional. Olahraga rekreasi (adventure) seperti paralayang dan duathlon (sepeda 

dan lari lintas alam) adalah  salah  satu  potensi  olahraga  yang  layak  untuk  

dikembangkan  di  Wonosobo. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September 

2019 diikuti oleh altet-atlet nasional dan daerah. 

Berikutnya telah dilaksanakan kegiatan Bazar Investasi Usaha Pariwisata 

berupa kegiatan Temu  Bisnis  dan  table  Top  yang  mempertemukan  seller  

pelaku  industri  pariwisata Wonosobo  dengan  para  buyer  dari  Jawa  Tengah.  

Kegiatan dilaksanakan  pada  Bulan Desember 2019. 

Penanganan kepariwisataan di Wonosobo banyak membutuhkan keahlian dan 

keterlibatan SDM untuk mengatur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup 

perencanaan, pengembangan, marketing, termasuk payung kebijakan sebagai 

landasan. Keahlian perseorangan dan kelompok tersebut perlu ditingkatkan 

dalam upayanya memberikan atraksi dan pelayanan serta produk pariwisata yang 

baik. Oleh karena itu melalui kegiatan Pelayanan Kepariwisataan (DAK),   

diselenggarakan   Pelatihan   Tata   Kelola   Destinasi Pariwisata, Pelatihan 

Pemandu Wisata Alam-Ekowisata, Pelatihan Pemandu Wisata Alam- 

Paralayang, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya-Kuliner dan Belanja, Pelatihan 

Pemandu Wisata Budaya-Warisan Budaya serta Pelatihan Manajemen 

Homestay/Pondok Wisata. Diharapkan dengan kegiatan tersebut terjadi 

peningkatan amenitas usaha pariwisata, peningkatan tata kelola pariwisata dan 

peningkatan kualitas dan kuantitas jasa homestay. 

Bekerjasama dengan   Bagian   Perekonomian   Setda,   dilaksanakan   kegiatan   

Koordinasi   dengan   Sektor Pendukung Pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan 

dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Bela Beli Produk Wonosobo 

khususnya untuk mengembangkan komoditas Batik Wonosobo sebagai salah satu 

produk daerah yang dapat mendukung sektor pariwisata sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Bentuk 
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kegiatannya adalah Festival Batik Wonosobo sebagai implementasi dari gerakan 

Bangga Bela Beli Produk Wonosobo. 

5.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur, meliputi kemampuan 

dan profesionalitas pegawai, kualitas pegawai, kualitas sumber daya manusia 

dalam melakukan pengelolaan serta manajerial sumber-sumber potensi guna 

pembangunan kepariwisataan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

6.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk mendukung peningkatan 

dan perwujudan pelayanan yang baik dan prima. Sasaran yang ingin dicapai 

dalam program ini adalah terciptanya kedisiplinan aparatur. Kegiatan yang 

dilaksanakan adalah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi. 

7.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

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 2019 untuk 

mendukung program ini adalah Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Sarana 

Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Kantor. 

8.  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 
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Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan serta 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan. 

9.  Program Pengembangan Nilai Budaya 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain adalah Persiapan dan 

Pelaksanaan Pentas Duta Seni TMII. Kegiatan ini merupakan agenda yang 

bersifat rutin tahunan, dimana setiap tahun tiap Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah wajib mengirimkan rombongan Pentas Duta Seni TMII di Anjungan 

Jawa Tengah di Jakarta, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap 

program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemanfaatan dan 

pengembangan kebudayaan, serta optimalisasi fungsi Anjungan Jawa Tengah 

dalam mendukung ‘Rumah Kebudayaan Jawa Tengah’ secara luas, yang 

dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah. 

Untuk optimalisasi pertunjukan, telah dilaksanakan pelatihan untuk sajian 

musik campursari bundengan (pra acara), tim tari Pembuka (tari Lengger 

garapan/klasik yang   sudah   dikembangkan),   serta   tim   sendratari.   Tim   

terdiri   dari   perpaduan seniman-seniman Wonosobo, siswa berbagai 

sanggar, termasuk siswa sekolah. Pelaksanaannya juga mengikutsertakan 

seluruh tim ini beserta pendamping dari internal Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan di TMII tahun 2019 selain 

diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo juga difasilitasi 

oleh Bagian Kesra Setda Wonosobo. Adapun Sendratari yang disajikan 

dalam Pentas Duta Seni TMII tahun ini sengaja mengangkat “Pangeran 

Sundoro” yang dalam cerita rakyat sekitar lereng Sindoro sangat legendaris. 

Masih ditelusuri lebih dalam lagi terkait kesejarahannya dengan keluarga 

Kraton Yogyakarta, untuk meruntut sejarah Raden Mas Sindoro yang semasa 

kecilnya hidup di lereng Sindoro. Dan ada yang spesial pada tahun 2019, 

kegiatan duta seni budaya TMII dalam pelaksanaannya, dipadukan dengan 

pameran potensi Kabupaten Wonosobo dan Temu Bisnis yang diampu oleh 

Perangkat Daerah yang lain yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Kegiatan lainnya yaitu Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Pisowanan Agung 

dalam rangka Upacara Peringatan Hari Jadi ke-194 Kabupaten Wonosobo 

yang berlokasi di Alun-Aun Wonosobo tanggal 24 Juli 2019. Kegiatan ini 
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merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian inti dari rangkaian Hari 

Jadi kabupaten Wonosobo. Namun mulai tahun 2019 kegiatan ini menjadi 

bagian dari Festival Sindoro Sumbing Platform Indonesiana yang digarap 

bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kegiatan tersebut bersifat kolaboratif, 

pengalokasian anggaran sudah disesuaikan dengan peruntukannya masing-

masing, artinya tidak ada tumpang tindih anggaran. 

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Persiapan dan 

pelaksanaan Parade Seni Jawa Tengah. Parade Seni Jawa Tengah yang 

dilaksanakan di Bulan Agustus, merupakan agenda rutin tahunan yang 

menjadi bagian inti dari rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.  Untuk 

menyemarakkannya, tiap Kabupaten/Kota se Jawa Tengah wajib 

mengirimkan duta/tim kesenian yang akan mengikuti kegiatan Parade, terdiri 

dari Tim Dekorasi, tim Pengrawit dan tim tari yang mengangkat kekayaan 

budaya dan kearifan lokal daerahnya.   Hal ini sebagai perwujudan dari upaya 

pengembangan dan pelestarian budaya lokal, ajang ekspresi para seniman se 

Jawa Tengah, dukungan pengembangan pariwisata dan budaya di 

kabupaten/kota yang menjadi tempat penyelenggaraan (tiap tahunnya 

berubah, termasuk tahun 2019 yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri). 

Pelatihan dilakukan untuk sajian “Tari Tenong” yang diiringi dengan 

gamelan live beserta mobil hias yang mencerminkan kekayaan budaya 

Kabupaten Wonosobo. Tim terdiri dari perpaduan seniman- seniman 

Wonosobo, siswa berbagai Sanggar, termasuk siswa sekolah. Pelaksanaannya 

juga mengikutsertakan seluruh tim ini beserta pendamping dari internal Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan.  

Kegiatan berikutnya adalah Pentas Wayang Kulit dalam Daerah dan Pentas 

Wayang Kulit luar daerah. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan 

Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Wonosobo (Pepadi), sebagai 

salah satu bentuk dukungan  eksistensi  Pepadi,  dan  yang  terpenting  adalah  

Wayang  kulit  sebagai bagian dari objek kebudayaan khususnya seni, juga 

harus terus dikembangkan dan dilestarikan melalui pentas dalam daerah dan 

luar daerah. Pentas Wayang Kulit luar daerah dilaksanakan di Pondok Tingal 

Magelang, adapun yang dalam daerah dilaksanakan berkolaborasi dengan 

Dinas Kominfo Wonosobo pada Gelar Informasi Daerah 2019. 
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Dalam rangka melestarikan tradisi dan mengembangkan potensi seni batik, 

selain pengembangan corak dan motif, perlu diadakan Penelitian Batik 

Wonosobo yang hasilnya diseminarkan dan ada pembuatan desain motif batik 

khas Wonosobo yang kemudian ditetapkan untuk menjadi identitas 

Wonosobo. Hal ini dilandasi oleh perlunya kajian penelitian tentang batik 

khas Wonosobo sebagai upaya menggali muatan sejarah Wonosobo dan 

potensi kearifan lokalnya. Di samping itu, diperlukan untuk  menjawab  

pertanyaan  dari  berbagai  kalangan  tentang  seperti  apa  hakekat batik khas 

Wonosobo, berikut makna filosofinya. Penelitian batik dilakukan dengan 

menggali data dari berbagai sisi antara lain : artefak cagar budaya, motif 

hiasan di masjid kuno/gebyog rumah kuno, foto-foto pembatik dan keluarga 

tempo dulu di Wonosobo   (yang   mengenakan   jarik/batik).   Penelitian   

melibatkan arkeolog, sejarawan dan antropolog dari Universitas Diponegoro 

(Undip) Semarang. Disimpulkan bahwa motif khas batik Wonosobo yang 

mendasar adalah lereng/pereng yang sesuai dengan ciri khas Wonosobo 

sebagai daerah pegunungan. Untuk   motif isi atau “isen-isenan”, dapat 

digunakan berbagai potensi lokal yang dimiliki  Wonosobo  baik  flora,  fauna,  

destinasi  Wisata,  cagar  budaya  ataupun berbagai objek kebudayaan maupun 

potensi lainnya. Hasil penelitian diseminarkan dengan menghadirkan 

berbagai komunitas/tokoh seniman budayawan Wonosobo, guru MGMP seni 

budaya dan sejarah, siswa sekolah, Perangkat daerah terkait. 

Masih   berkisar   pelestarian   sekaligus   pengembangan   motif   batik   

Wonosobo, diadakan lomba desain batik Wonosobo dan   pembuatan buku 

desain batik Wonosobo. Kegiatan ini merupakan ajang menggali kreatifitas 

dan mengangkat potensi lokal Wonosobo, yang diikuti oleh siswa 

SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan umum/mahasiswa yang 

tidak hanya diikuti oleh masyarakat Wonosobo tetapi juga luar daerah secara 

on line. Hasil lomba dibukukan untuk merangsang kreatifitas pembatik 

Wonosobo dan membuka wawasan agar tidak terjebak hanya membuat batik 

dengan motif itu-itu saja. Karya pemenang lomba dan karya-karya yang 

dinilai layak dibukukan, diangkat menjadi materi buku (200 eksemplar) yang 

dibagikan ke banyak pihak yang membutuhkan, termasuk klaster batik 

Wonosobo. Langkah selanjutnya adalah pembuatan desain dan contoh 

pakaian adat Wonosobo untuk upacara Pisowanan Agung Hari Jadi 

Kabupaten Wonosobo. Dalam prosesnya, desain jarik/batik untuk Pisowanan 
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Agung diberi nama motif Purbayasa dan Tunggul Madya, dikembangkan dari 

hasil penelitian batik Wonosobo. Pakaian Adat yang akan digunakan dalam 

upacara Pisowanan Agung (mulai tahun 2020), disusun dengan 

mengedepankan makna filosofi adat budaya Jawa yang sarat dengan nilai-

nilai adiluhung, Berdasarkan sejarah, berkiblat ke Gagrak Yogyakarta dengan 

tetap mengangkat nilai budaya lokal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan 

Akademisi (dosen) sekaligus perupa dari Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) yang juga mendalami batik, pembatik Wonosobo dan desainer 

Wonosobo. Disamping itu, melalui program ini juga direalisasikan bantuan 

alat kesenian/drumband untuk 1 kelompok seni, sebagai bentuk dukungan 

agar kelompok tersebut dapat terus eksis berkarya dan berperan dalam 

pengembangan kebudayaan. 

10.  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya daerah, khususnya mendukung 

berkembangnya tradisi lisan di Wonosobo, tahun 2019 telah dilaksanakan 

lomba menulis cerita rakyat dan pencetakan buku cerita rakyat Wonosobo. 

Cerita Rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan yang merupakan salah satu 

objek pemajuan kebudayaan sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan. Wonosobo kaya akan cerita rakyat yang berkembang 

di berbagai dusun/desa yang berisi ajaran-ajaran luhur di balik epos, legenda, 

mite dan lain-lain yang berkembang, dan harus didukung pelestariannya baik 

lewat lomba untuk menggali kekayaan objek budaya tersebut maupun untuk 

dibukukan. Hasil lomba yang diikuti oleh pelajar SD, SMP, SMA dan umum/ 

mahasiswa, dengan juri lomba yang merupakan professional penulis-penulis 

tingkat nasional yang sudah banyak berkiprah di jagad sastra Indonesia, 

kemudian dibukukan menjadi Buku Cerita Rakyat Wonosobo dan dicetak 

sebanyak 200 eksemplar ditujukan untuk pengayaan literasi tradisi lisan 

Wonosobo. 

Kabupaten Wonosobo merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berbagai 

agama/kepercayaan yang dianut serta berkembangnya berbagai seni budaya 

secara turun temurun yang sangat beragam dan bisa berdampingan dengan 

penuh kerukunan hampir tidak pernah ada konflik. Guna mendeskripsikan 

secara lebih terperinci dengan konsep berpikir yang ilmiah, diperlukan 

penelitian untuk menggali kondisi ini sekaligus memastikan desa-desa yang 
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layak dijadikan contoh desa yang mengedepankan kebhinekaan dalam 

pluralisme, sehingga dapat menjadi pioner laboratorium kebhinekaan, apalagi 

Kabupaten Wonosobo sudah terkenal sebagai Kabupaten yang Ramah HAM 

di mana masyarakatnya sangat memprioritaskan harmonisasi dalam 

perbedaan. Output dari penelitian berupa Buku Kebhinekaan Masyarakat 

Wonosobo. 

Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan tradisi/pentas seni budaya bagi 23 

desa/kelompok/instansi dimaksudkan untuk memberikan dukungan 

pengembangan dan pelestrarian serta pemajuan kebudayaan, termasuk di 

dalamnya adalah tradisi Hamerti Kirti, Dasa Sura, Larung Sukerto, Merti 

Bumi, Sadranan dan lain-lain.  

Mengenai Fasilitasi kegiatan Majelis Luhur kepercayaan Indonesia (MLKI), 

pada tahun 2019  diaplikasikan  untuk  pengurusan  pengesahan  MLKI  dan  

pelantikan  pengurus oleh MLKI Provinsi. Himpunan Penghayat 

Kepercayaan (HPK) yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, harus 

diganti dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia, 

memerlukan dukungan untuk pengurusan pengesahan pengurus dan   

pelantikan pengurus oleh MLKI Provinsi Jawa Tengah, Hal ini sebagai 

bentuk pembinaan terhadap penghayat, sebagaimana amanat Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah. 

Sebagai tindak lanjut penelitian awal di tahun 2018 yang lalu, telah diadakan 

penelitian lanjutan Situs Watu Gong bekerjasama dengan Departemen 

Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan melibatkan perwakilan siswa 

sekolah SMA N I Wonosobo,  guru  sejarah,  perangkat  Desa  Tumenggungan  

Kecamatan  Selomerto, Juru Kunci Situs, perwakilan warga desa 

Tumenggungan Kecamatan Selomerto. Penelitian lanjutan masih diperlukan 

untuk dapat menyimpulkan skema bentuk bangunan, fungsi bangunan, 

sejarah situs dan berbagai peninggalan yang ada yang diduga melampaui 

lintas generasi/lintas era yang berbeda. 

11.  Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Program ini dilaksanakan melalui persiapan dan pendampingan 

penyelenggaraan Festival Sindoro Sumbing yang masuk pada platform 

Indonesiana dengan konten acara: Java Ballon Attraction, Bedhol Kedhaton 

dan Parade Tapa Bisu, Birat Sengkala, Ruwat Cukur Rambut Gembel, Pentas 
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Kolosal Topeng Lengger, Sendratari Sindoro Sumbing bertajuk “Mapageh 

Sang Watu Kulumpang” (khusus di sendratari ini juga kolaborasi dengan 

Kabupaten Temanggung). Program ini juga diimplementasikan untuk 

mendukung Konser Bundengan yang juga bekerjasama dengan Kemendikbud 

sebagai upaya mengantarkan Bundengan sebagai Warisan Budaya Tak Benda 

Nusantara. 

Festival Sindoro Sumbing dilakukan dalam Platform Indonesiana yang 

merupakan program unggulan untuk pemajuan kebudayaan oleh 

Kemendikbud. Di dalamnya mengedepankan jejaring/kegotongroyongan dari 

berbagai pihak baik Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Kabupaten,  Komunitas  

budaya,  sekolah,  desa/kelurahan, perangkat daerah, masyarakat untuk 

pemajuan kebudayaan melalui penggerakan seluruh ekosistem kebudayaan. 

Pembuatan dokumen untuk pendaftaran dan penetapan warisan budaya tak 

benda (WBTB) untuk 2 objek yaitu bundengan dan tari topeng lengger 

menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan di program ini. Dokumen 

berupa video sejarah dan perkembangan  fungsi  bundengan  dan  topeng  

lengger,    narasi  1000  kata,  kajian ilmiah (skripsi, tesis, jurnal, buku-buku 

ilmiah) tentang 2 objek budaya tersebut. Pendaftaran Warisan Budaya Tak 

Benda merupakan bentuk upaya pelindungan terhadap objek warisan budaya 

sesuai amanat UU No 5 tahun 2017, termasuk melindungi dari klaim negara 

lain.  

Tata cara adat pengantin Wonosobo (yang meliputi pula tata rias, tata busana, 

dekorasi dan tata upacara pengantin Setjanegaran), sudah pernah 

dilokakaryakan di bulan Nopember 2018 dan dibedah di hadapan Konsorsium 

Pusat Tata Rias Pengantin, Sub Konsorsium Tata Rias Pengantin Jateng, DPP 

Harpi Melati Pusat, DPD Harpi  Melati  Jateng,  Pengurus  MGMP  Bahasa  

Jawa  (SMP,SMA,SMK),  Pengurus MGMP Sejarah (SMP,SMA,SMK), 

Budayawan Dan Pegiat Budaya Wonosobo, Komunitas Sejarah Wonosobo, 

Dinas Pendidikan Kab Wonosobo, Asosiasi Pendekor, perlu dibukukan 

sebagai media edukasi sekaligus upaya pendokumentasian literasi budaya. 

Adat pengantin ini berkiblat ke Gagrak Yogyakarta sesuai kedekatan sejarah 

Wonosobo dengan Mataraman/Yogyakarta, tetapi tetap mengedepankan 

nilai-nilai lokal adat budaya di Wonosobo, serta potensi lokal Wonosobo 

yang di dalamnya juga sarat makna filosofi. 
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Pemberian bantuan alat kesenian untuk kelompok seni telah diberikan kepada 

184 kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Wonosobo yang 

keberadaannya sudah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata   

dan Kebudayaan tentang Pengesahan Kelompok seni dimaksud. Tujuan 

pemberian bantuan alat kesenian tersebut yaitu agar kelompok-kelompok 

tersebut tetap eksis berkarya/berkiprah dalam mengembangkan dan 

melestarikan seni budaya yang ada di Wonosobo. 

12.  Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Program ini antara lain dilaksanakan melalui pembuatan videografi Topeng 

Lengger- Bundengan. Hal ini merujuk pada bahwa topeng lengger dan 

bundengan merupakan warisan budaya yang harus dilindungi sisi klasiknya, 

dengan tidak mengesampingkan upaya pengembangan untuk memenuhi 

tuntutan zaman dan selera generasi muda dengan tetap mencerminkan adat 

budaya Jawa/Wonosobo yang khas. dengan 15 jenis/pakem topeng lengger; 

dari total 65 jenis/pakem yang sudah dapat digali. 

Guna memperkaya literasi terkait tradisi Wonosobo, tahun 2019 juga 

dilakukan pembuatan buku membedah makna dan filosofi parikan topeng 

lengger yang berguna untuk: 

- Melindungi sisi klasik topeng lengger sesuai amanat pelindungan 

kebudayaan sebagaimana tercantum dalam UU no 5 tahun 2017, 

- Meluruskan   parikan   topeng   lengger   sesuai   jenis/pakem   tarinya   

yang   di masyarakat/kelompok  seni  sudah  banyak  bercampur  aduk  

sehingga mengaburkan makna. 

- Membedah makna dan filosofi parikan topeng lengger sehingga banyak 

orang termasuk pelaku seni yang paham dan meresapi maknanya. 

- Dibukukan  sejumlah  35  parikan,  yang  diupayakan  akan  dilanjutkan  

di  tahun berikutnya sejumlah 30-an parikan dari 30-an jenis/pakem tari 

topeng lengger. 

Dalam rangka mendukung penetapan pakaian adat Wonosobo, maka 

diadakan Seminar  pakaian  adat  pisowanan  agung.  Hal  ini  dimanfaatkan  

sebagai  media sosialisasi desain pakaian adat yang akan dikenakan di 

Pisowanan Agung sekaligus media untuk menampung saran masukan dari 

budayawan dan stakeholder terkait. 

Untuk mengungkap peninggalan-peninggalan yang dimungkinkan masih 

tertimbun tanah serta upaya menguak sejarah Candi Bedhali di Desa Kuripan 



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 44 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 
 

Kecamatan Watumalang, telah dilakukan penelitian Candi Bedhali 

bekerjasama dengan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, 

mengingat sampai sekarang baru bagian Kemuncak Candi dan beberapa 

potongan batu alas Candi yang sudah ditemukan oleh warga. Upaya ini juga 

sekaligus untuk menjawab harapan dari warga masyarakat dan Pemerintah 

Desa setempat agar ada upaya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah melalui 

penelitian atas cagar budaya dimaksud. 

Pembuatan  embrio museum  untuk menampung dan  merawat benda-benda 

cagar budaya yang masih terserak di berbagai wilayah dan area perlu untuk 

segera direalisasikan. Karena belum mendapatkan tempat dan membangun 

museum, maka dilakukan pembuatan tralis dan rak   untuk embrio museum 

cagar budaya yang diletakkan di salah satu ruang di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Wonosobo. Keberadaan embrio museum merupakan rintisan 

awal untuk mengumpulkan dan melindungi benda-benda cagar budaya dari 

kerusakan, sebelum ke depan dapat ditingkatkan menjadi museum cagar 

budaya, mengingat Wonosobo merupakan daerah  peradaban  tua  yang  

sangat  kaya  akan  objek  cagar  budaya  yang  harus dilestarikan sesuai 

amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 
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BAB IV PENUTUP 
 

 

A.  Kesimpulan 

1. Perkembangan pariwisata di wonosobo akan mempengaruhi perkembangan seni 

budaya asli wonosobo dan kegiatan kratif masyarakat. Bagitu pula sebaliknya 

aktifitas seni budaya dan kreatifitas masyarakat akan mempengaruhi kunjungan 

wisata di Kabupaten Wonosobo. 

2. Pendekatan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif merupakan salah satu 

pilar utama dalam upaya percepatan pembangunan dalam strategi pembangunan 

pariwisata dan kebudayaan nasional maupun daerah di Kabupaten Wonosobo 

3. Perlu  adanya  sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dengan  pemerintah  

pusat,  provinsi,  lintas  daerah,  lintas sektoral, konsultan perencana, pelaku 

pariwisata, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyusun 

program kerja pariwisata dan kebudayaan  yang berkelanjutan. 

4. Menyelenggarakan penyuluhan kepariwisataan berkelanjutan melalui media 

massa, elektronik, seni budaya dan forum pertemuan lainnya secara intensif dan 

berkelanjutan dengan dibimbing tenaga ahli untuk menyusun program pariwisata 

berkelanjutan. 

5. Meningkatkan keamanan melalui sinergi tiga domain, yaitu pemerintah, 

swasta dan masyarakat untuk menjaga wilayah, antara lain dengan membentuk 

polisi pariwisata, agar lingkungan hidup terjaga untuk menunjang pariwisata 

berkelanjutan. 

 

 

B.  Permasalahan dan Kendala 

1.   Permasalahan dari Segi Kebijakan 

a. Pariwisata  telah menjadi salah satu isu dalam pembangunan daerah namun 

belum didukung dengan kebijakan 

b. Konsep pariwisata dan kebudayaan belum sepenuhnya dipahami oleh 

birokrasi, utamanya pelaku pariwisata dan kebudayaan. dan belum 

diterapkan dalam setiap kegiatan pariwisata dan kebudayaan. 

c. Studi tentang kebudayaan asli Wonosobo telah dilakukan namun belum 

diwujudkan dalam peraturan atau kebijakan sebagai dapat dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan budaya masyarakat maupun pemerintah  
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d. Adanya kendala dan keterlambatan  dalam proses inventarisasi  budaya  

asli  daerah  sehingga  banyak kebudayaan asli daerah Wonosobo diklaim 

dan dipatenkan daerah lain. 

a. Ekonoi kreatif telah menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mendukung kegiatan pariwisata, namun 

untuk pengembangannya belum didukung dengan anggaran dan sarana 

untuk mewadahi komunitas kreatif yang representative. 

 

2.   Permasalahan yang ada di Masyarakat (Lapangan) 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata untuk turut 

menjaga kebersihan dan kenyamanan. 

b. Kesamaan visi antar stake holder yang belum terwujud, baik dalam 

pengembangan pariwisata, seni budaya maupun ekonomi kreatif 

c. Belum terstandarisasinya  destinasi yang dikelola masing-masing 

desa/masyarakat. 

d. SDM (Sumber Daya Manusia) kurang memadai. 

 

3.   Permasalahan lain 

Destinasi wisata yang dikelola masyarakat atau desa di wilayah-wilayah mulai 

berkembang, namun belum didukung oleh aksesibilitas yang memadai, sehingga 

mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata  

tersebut. 

 

 

Wonosobo, 28 Februari 2020 

 

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN 

KEBUDAYAAN  

KABUPATEN WONOSOBO 

KEPALA SATPOL PP KABUPATEN WONOSOBO 
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