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ABSTRACK
Scientific Writing is entitled "Efforts Dispar West Lombok Regency in Improving the
Quality of Human Resources in the Field of Tourism in West Lombok". The purpose of writing
scientific papers is to know the picture objectively about the extent of the efforts Dispar in
improving the quality of human resources in the field of tourism in West Lombok.
As a temporary answer to the issue raised is that the staff of Dispar Kabupaten Lombok
Barat have analyzed their tugs, functions and authority based on Strategic Plan of District of West
Lombok in 2014 - 2018 and also based on the decision of West Lombok Regent No. 79 of 2016
about "Details of Main Duty, Function and Working Procedures of Tourism Office of West
Lombok Regency.
From the results of Scientific Writing research conducted by the authors on Dispar
West Lombok District can be concluded that Dispar West Lombok District has successfully made
efforts to improve the quality of human resources in the field of tourism see the number of visits
wisatwan always increasing every year by doing; Increasing the human resources of Tourists,
Improving the Quality of Human Resources for Tourism Apparatus and Community
Empowerment.

ABSTRAK
Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Upaya Dispar Kabupaten Lombok Barat Dalam
Meningkatkan Kualitas SDM Pada Bidang Kepariwisataan Di Lombok Barat”. Tujuan dari
penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran secara obyektif mengenai
sejauh mana upaya Dispar dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang Kepariwisataan yang
ada di Lombok Barat.
Sebagai Jawaban sementara atas permasalahan yang diangkat adalah bahwa para staf
pada Dispar Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
berdasarkan pada Renstra ( Rencana Strategis ) Dispar Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 –
2018 dan juga berdasarkan pada keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang
“Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
Dari hasil penelitian Karya Tulis Ilmiah yang dilaksanakan oleh penulis pada Dispar
Kabupaten Lombok Barat dapat diambil kesimpulan bahwa Dispar Kabupaten Lombok Barat telah
berhasil melakukan upaya peningkatan kualitas SDM pada bidang kepariwisataan melihat jumlah
kunjungan wisatwan yang selalu meningkat setiap tahunnya dengan melakukan; Peningkatan SDM
pelaku Wisata, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia
memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi destinasi wisata dunia. Di Asia
Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar, jumlah
penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Terdiri dari ribuan pulau
besar dan kecil, Indonesia memiliki laut dan hamparan pantai yang indah
tempat wisatawan melakukan aktivitas wisata bahari seperti diving, snorkeling
dan surfing. Ditunjang dengan iklim tropis, Indonesia mendapat sinar matahari
sepanjang tahun karena berada pada lintasan garis khatulistiwa sehingga
aktivitas kepariwisataan tidak dipengaruhi oleh pergantian musim. Selain itu,
Bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 500 suku (etnis), dengan bahasa dan
budaya yang beraneka ragam. Keragaman suku dan budaya tersebut
menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia karena memiliki atraksi
wisata budaya dan kuliner yang sangat unik dan beragam.
Melihat kecenderungan global pariwisata dunia serta keadaan alam dan
budaya Indonesia, Pemerintah telah mencanangkan bahwa di masa depan yang
akan datang Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi Tambang
Emas Masa Depan Negara Republik Indonesia.
Jangka pendek, Sub sektor Pariwisata menjadi lokomotif bagi pemulihan
ekonomi nasional., sedangkan jangka panjang menjadi tulang punggung
pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia,
lebih – lebih aparatur yang menangani bidang kepariwisataan. Dinas
Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu aparatur yang
berwenang.
Pengembangan SDM di bidang kepariwisataan di Lombok Barat terutama
diarahkan pada penguasaan kompetensi dibidangnya sehingga mampu
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di bidang kepariwisaaan.
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Tenaga kerja yang berkompeten yang dihasilkan ini akan mampu bersaing di
tingkat nasional maupun internasional.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diperlukan berbagai keahlian,
baik kehalian manajerial maupun keahlian/keterampilan teknikal, serta
kemampuan dan kemauan kepemimpinan yang berorientasi mengutamakan
kepentingan bangsa dan Negara.
Untuk dapat mengatasi dan menghindari implikasi tersebut, maka
Departmen Kebudayaan dan Pariwisata

Badan Litbang dan Diklat

Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki suatu visi dan misi yaitu ingin
membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan
Pendidikan Pelatihan Teknik Pembentukan Pariwisata Tingkat Dasar terutama
bagi para pegawai Dinas Pariwisata Daerah (DIPARDA) yang kurang
memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan (Buku Diklat Teknis Tingkat
Dasar Bidang Pariwisata ; Drs. Sukowinarto, M.Si ; 2001:2 ).
Untuk itu Dispar Kabupaten Lombok Barat juga mengambil peranan
penting sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pariwisata dan di dalam
peningkatan kualitas SDM pada bidang kepariwisataan di Lombok Barat.
Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana :
“ Upaya Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pada Bidang
Kepariwisataan Di Kabupaten Lombok Barat “.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat
dirumuskan suatu masalah : “Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dalam
meningkatkan kualitas SDM pada bidang kepariwisatan di Kabupaten
Lombok Barat “.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kualitas
SDM pada bidang kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat.
1.3.2 Manfaat Penulisan
a. Secara Teoritis :
Untuk menambah pengetahuan di bidang pariwisata yaitu
dengan mengetahui instansi pemerintah yang menangani pada
bidang tersebut, tentunya dapat memberi gambaran kepada kita
terhadap instansi tersebut khususnya upaya Dispar Kabupaten
Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang
kepariwisataan di Lombok Barat.
b. Secara Praktis :
Untuk mengadakan perbandingan antara teori yang didapat
dari akademik dengan praktek yang sebenarnya di lapagan (
kantor – kantor/badan – badan atau juga instansi pemerintah ),
dan menjadi acuan bagi pihak – pihak yang akan melakukan
penelitian pada hal yang sama. Serta mengetahui sejauh mana
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upaya Dispar Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan
kualitas SDM pada bidang kepariwisataan di Lombok Barat.
c. Secara Akademis :
Penelitian ini

merupakan

salah

satu

syarat

dalam

penyelesain Program study Diploma III Pariwisata Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Univeristas Mataram

5

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Upaya
Upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan
persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah
usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,
mencari jalan keluar); daya upaya”.Menurut Poerwadarminta (1991 : 574),
“Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya
merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal
supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud,
tujuan dan fungsi serta manfaat Suatu hal tersebut dilaksanakan”.
Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam
menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara,
metode dan alat penunjang yang lain.
Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan
segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2.2 Pengertian Kualitas
Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat
sesuatu.

Istilah ini

dan manufaktur dalam

banyak

digunakan

kaitannya

dengan

dalam
teknik

dalam bisnis, rekayasa,
dan

konsep

untuk

memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas), diakases pada 1 juni 2018.


Menurut), Kualitas adalah totalitas fasilitas dan karakteristik dari
produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan, tersurat maupun tersirat.
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Tjiptono (2004:11), Mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk
digunakan (fitness untuk digunakan). Definisi lain yang menekankan
orientasi harapan pelanggan pertemuan.



Kadir (2001:19), Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit
dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen
akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan
menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan
lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil
akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas).

Konsep Peningkatan Kualitas
Proses peningkatan kualitas pada dasarnya adalah bagaimana
mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk
mencapai kualitas yang diharapkan. Peningkatan kualitas merupakakan
aktivitas untuk mengukur kinerja, benckmarking dengan standar dan segala
usaha sistematis untuk meningkatkan kinerja agar tercapai standar yang
diharapkan.Dalam

proses

peningkatan

kualitas

yang

terpenting

adalah bagaimana kita mampu menemukan gap (masalah) dan bagaimana
mengatasi gap tersebut agar tercapai standar yang diharapkan. Untuk dapat
menganalisa gap perlu dipahami prinsip dasar dalam peningkatan kualitas
yaitu:
1. Mengenali siapa konsumen dan apa keinginan konsumen kita
2. Fokus pada proses
3. Gunakan data untuk mengambil keputusan
4. Memahamai variasi dalam proses
5. Menggunakan teamwork untuk memecahkan masalah
6. Lakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
7. Adanya komitmen dari manajemen
Kinerja yang lebih baik adalah tujuan dari proses peningkatan kualitas.
Beberapa kriteria Proses peningkatan kualitas yang baik adalah:
1. Memenuhi harapan pelanggan (service, time, cost and quality)
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2. Meningkatkan pengendalian proses
3. Mengurangi limbah
4. Mengurangi biaya
5. Menambah segmen pasar
6. Melibatkan karyawan
7. Meningkatkan moral

2.3 Pengetahuan Tentang Kabupaten Lombok Barat
1.) Letak Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada Pulau
Lombok, Provinsi NTB, Indonesia.Kabupaten Lombok Barat dengan luas
wilayah sebesar 1.672,15 Km² , terletak diantara 115º.46-116º.28 Bujur
Timur dan 8º.12-8º.55 Lintang selatan dengan batar wilayah sebagai
berikut :
o
o
o
o

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Barat
Sebelah Timur

: Desa Pemenang
: Samudra Indonesia
: Selat Lombok dan Kodya Mataram
: Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok
Timur

(https://m.antaranews.com)diakses pada 2 juni 2018.

2.) Iklim
Kabupaten Lombok Barat beriklim tropis. Pada tahun 2017
temperatur berkisar antara 22.8ºC – 34ºC dengan temperature teringgi
pada bulan November 2017 dan terndah pada bulan Maret 2017. Rata –
rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 520.0 mm,
sedangkan pada bulan Agustus tidak terjadi hujan. Rata – rata kecepatan
angin sebesar 17,8 knot, lebih tinggi dibandingkan rata – rata kecepatan
angin pada tahun lalu yaitu sebesar 11 knot, dan kecepatan tertinggi masih
terjadi pada bulan Februari. (https://m.antaranews.com)diakses pada 2
juni 2018.
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3.) Kepariwisataan
Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang cukup bail untuk
pengembangan pariwisata, hal itu terbukti dari keberadaan Pulau Lombok
sendiri yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata khususnya Lombok
Barat, karena selain obyek dan daya tarik wisatanya yang terkenal juga di
dukung dengan berbagai atraksi wisata ataupun adat istiadat yang
beraneka ragam telah menarik perhatian para wisatatawan khususnya
wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke daerah Lombok Barat.
Untuk mendukung kegiatan pariwisata itu, banyak fasilitas akomodasi
yang telah disediakan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke
Lombok Barat, seperti Hotel, Restaurant, Artshop, Agent Perjalanan, dan
tentunya berbagai pilihan objek wisata.

2.4 Pengetahuan Tentang Dispar Kabupaten Lombok Barat
Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat yang bertempat di Jalan
Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, seperti yang bisa di lihat pada peta yang
sudah terlampir pada lampiran gambar 3.1. Telp : (0370) 6183001, Fax :
6183006.
Dinas

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu

Perangkat Daerah (PD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten
Lombok Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
Daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan
teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pariwisata.
Filosofi Undang-undang tentang Otonomi Daerah, lebih mengandung
arti pemberdayaan dan kemandirian seluruh potensi daerah. Otonomi Daerah
perlu disikapi oleh aparatur dengan sikap baru, paradigma baru dan pola pikir
(mindset) enterpreunership dan networking (partnership, aliansi, kolaborasi),
disertai sikap prilaku yang baru yang menampilkan karakter kuat aparatur
yang menampilkan “Organisasional Behavior” professional yang tanggap,
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cepat, cerdas dan tepat dalam bertindak. Perencanaan strategis diperlukan
karena sasaran organisasi diarahkan kepada kepentingan masyarakat
(Consumer Driven Oriented). Aparatur Dinas Pariwisata yang profesional
secara intelektual, Manajerial da Behabioral (mampu, mau, dan mencintai
tugasnya) akan sangat membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur
yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan ensiklopedis, akan
mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan
penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah
kepada kompetensi, akan pula memberi warna akselerasi.
( Renstra Dispar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017)

2.5 Pengertian Kepariwisataan
Kepariwisataan

adalah

segala

sesuatu

yang

berhubungan

dengan

penyelenggaraan pariwisataUndang-undang Nomor 9, 1990artinya semua
kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan,
pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak wisata
maupun masyarakat. Hal –hal yang berhubungan dengan pariwisata hendaknya
memenuhi syarat sapta pesona pariwisata yaitu :
1. Aman
Wiatawan akan senang berkunjung apabila merasa aman, maka dari itu
kita harus ciptakan, kondisikan, pelihara, dan memasyarakatkan situasi
aman agar terwujud rasa aman yang sesungguhnya dengan cara yang tidak
melanggar aturan, norma, nilai, adat dan budaya kita sebagai bangsa yangg
besar dan beradab. Beberapa cara yang dilakukan untuk menciptakan rasa
aman, antara lain :
a. Kita semua harus sadar akan adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
b. Membangun system keamanan yang kuat.
c. Harus taat pada hukum
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d. Memfungsikan semua alat penerangan lampu terutama pada malam
hari.
e. Disiplin dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan
orang lain.
f. Memberikan kepercayaan kepada orang lain sesuai dengan profesinya,
terutama terhadap petugas keamanan.
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari rasa aman yaitu :
a. Tidak ada rasa takut untuk bepergian
b. Keinginan wisatawan untuk berkunjung lebih besar
c. Citra positif pariwisata tetap terjaga
d. Memberikan peluang pembangunan dan penyempurnaan fasilitas dan
system pelayanan jasa imformasi yang bermanfaat baik ditempattempat obyek wisatamaupun di tempat lain.

2. Tertib
Kondisi yang tertib merupakan sesuatau yang sangat didambakan oleh
setiap orang termasuk wistawan.konsdisi tersebut tercermin dari suasana
yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam
semua segi kehidupan masyarakat, misalnya :
a. Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan
berangkat tepat pada waktunya.
b. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untukk
mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan.
c. Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi
d. Pelayanan dilakukan secara baikdan tetap
e. Informasi yang benar dan tidak membingungkan
3. Bersih
Bersih

merupakan

sesuatu

kaeadaan/kondisi

lingkungan

yang

menampilkan suasana bebas dari kotoran sampah, limbah, penyakit dan
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pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada
ditempat-tempat yang bersih dan sehat seperti :
a. Lingkungan yang bersih baik dirumah sendiri maupun ditempat-tempat
umum seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi,
tempat buang air kecil/besar, bersih dari sampah, kotoran, corat coret
dan lain sebagainya.
b. Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat.
c. Penggunanan dan penyajian alat perlengkapanyang bersih seperti
sendok, piring, tempat tidur, alat olahraga dan lain sebagainya.
d. Pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan
bau tidak sedap dan lain sebagainya.
4. Sejuk
Lingkungan serba hijau segar rapi memberi suasana atau keadaan sejuk,
nyaman dan tentram. Kesejukan yang dikehendakii tidak saja harus berada
diluar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga didalam ruangan, misalnya
ruangan kerja/belajar, ruang makan , ruang tidur dan lain sebagainya.
Untuk itu hendaklah kita semua untuk :
a. Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil
penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah.
b. Berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar
masyarakat

setempat

melaksanakan kegiatan

penghijauan

dan

memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah
masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat
bagi rumah tangga, melakukan penanaman pohon/tanaman rindang dii
sepanjang jalan dilingkungan masing-masing dihalaman sekolah dan
lain sebagainya.
c. Membentuk perkumpulan yangtujuannya memelihara kelestarian
lingkungan.
d. Menghiasi ruang belajar/kerja, ruanag tamu, ruang tidur, dan tempat
lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk.
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e. Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya laiin yang terdapat
membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan
nyaman.
5. Indah
Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkan yang menarik dan sedap
dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti
dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak
yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik
untuk dilihat. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak
terpisahkan dari lingkungan baik baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu wajib memelihara lingkungan
hidupp agar lestari dann dapat dinikmatoi oleh umat manusia.
6. Ramah
Merupakan sikap positif dari seseorang yang memiliki etika moral dan
berpendidikan. Akan tetapi keramahandapat menjadi milik kita semua
sebagai warga masyarakat yang berbudaya dan memeliki adat istiadat.
Ramah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita
ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap.
Ramah, merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya,
yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang
baik. Sikap ramah tamah ini merupakan suatu daya tarik bagi wistawan,
olah karena itu harus kita pelihara terus.
7. Kenangan
Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan
persaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diprolehnya.
Kengan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat
pulal yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam
ingatan dan persaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di
Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan.
Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain :
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a. Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat,
tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam
bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya.
b. Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa
seni tari, seni suara dan berbagai macaam upacara.
c. Makanan dan minuman khas daerah yang lezat,dengan penampilan dan
penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupaka salah
satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas
daerah).
d. Cindera mata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah
bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau
mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari
kunjungan seseorang ke suatu tempat/daerah/negara.

2.6Pengertian SDM
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satau faktor yang sangat
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi
maupun

perusahaan.

SDM

juga

merupakan

kunci

yang

menentukan

perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang
dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana
untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. ( https://kbbi.web.id ) diakses pada 2
juni 2018.
Pengetahuan SDM Sebagai Pelaku Wisata
SDM pelaku wisata merupakan sumber daya atau kemampuan yang
dimiliki oleh seorang yang berkompeten dibidang kepariwisataan dilihat dari
keahlian, baik keahlian manajerial maupun kemampuan / keterampilan teknikal
serta kemampuan dan keamuan kepemimpinan yang berprientasi kepada
kepentingan bangsa dan Negara (Buku Diklat Teknis Tingkat Dasar Bidang
Pariwisata; 2014)
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Adapun bagaian dari pelaku pariwisata tersebut diantaranya terbagi menjadi 3
golongan, yaitu :
a. Tenaga Kerja Pariwisata
Yaitu bagian dari pelaku pariwisata dimana tenaga kerja tersebut
merupakan orang – orang yang bekerja pada instansi – instansi atau badan
- badan pemerintahan baik negeri maupun swasta dan pada usaha – usaha
pariwisata, seperti usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik
wisata dan usaha sarana pariwisata.
( Buku Peraturan Perundang – undang Nomor 9;1990; Kepariwisataan )
b. Aparatur Pariwisata
Yaitu suatu badan yang bertanggung jawab secara nasional
sekurang – kurangnya mengenai promosi, persiapan kebutuhan para
wisatwan, penelitian dan informasi pariwisata yang bersifat pemerintah,
semi pemerintah dan atau bukan badan pemerintah
( Prof. Dr. Salah Wahab, Ph.D.;Manajemen Kepariwisataan ; 1996 :189)
Suatu Negara yang menganggap bahwa pariwisata dapat memajukan
perekonomian negaranya, selalu mempunyai organisasi kepariwisataan
sendiri atau disebut dengan aparatur pariwisata yang berfungsi untuk
melakukan koordinasi seluruh kegiatan yang sangat kompleks itu.
Dengan pertumbuhan kepariwisataan yang semakin kompleks di abad
modern ini, kebanyakan Negara sudah berpendapat untuk menggunakan
istilah

Organisasi

Kepariwisataan

Nasional

(National

Tourist

Organization) bagi organisasi kepariwisataan nasional di negaranya
masing – msing, yang biasanya berada di bawah pengawasan langsung
dari kementrian kepariwisataan (Minestery of Tourism) atau sekertariat
Negara (Department of state).
Pada

suatu

Negara

umumnya

dijumpai

dua

bentuk

organisasi

kepariwisataan, yaitu Goverment Tourist Office dan Privat Tourist
Tourism Office. Goverment Tourist Office tidak lain adalah organisasi
kepariwisataan yang tibentuk oleh pemerintah, sebagai suatu badan yang
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diberi tanggung jawab mengenai pembangunan dan pembinanaan
kepariwisataan pada umumnya, baik pada tingkat nasional , regional,
maupun

lokal.

Seperti

di

Indonesia

misalnya,

secara

nasional

kepariwisataan berada dibawah Direktorat Jendral Pariwisata, di tingkat
provinsi dibawah Dinas Pariwisata (DIPARDA) dan Dinas Pariwisata
Daerah (DIPARDA II).
Sedangkan

Privat

Tourist

Office

tidak

lain

adalah

organisasi

Kepariwisataan yang merupakan asosiasi – asosiasi dari bermacam –
macam kelompok perusahaan industri pariwisata yang fungsi dan
kedudukannya merupakan rekanan (partner) bagi Goverment Tourist
Office. Di Indonesia organisasi semacam ini misalnya : Perhimpunan
Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Assocation of Indonesia Travel
Agent (ASITA), Indonesia National Association of Civil Avition
(INACA), dan Indonesia National Shiping Association (INSA), dan lain –
lain.

c. Masyarakat
Yaitu maksutnya disini, ,masyarakat luas yang merupakan
penduduk Indonesia yang memiliki keesempatan yang sama dan seluas –
luasnya tanpa batas untuk ikut berperan dalam penyelenggaran
kepariwisataan. Dan dalam rangka proses pengambilan keputusan,
pemerintah dapat mengikutsertakan masyrakat melalui penyampaian
saran, pendapat, dan pertimbangan, dan selanjutnya peran serta masyarakat
tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
3.1 Sejarah Singkat
Pada tahun 1987 dibentuk tim pengembangan pariwisata kabupaten
Lombok Barat dengan SK bupati No. Kep 195/556/246, tanggal 23 Maret 1987.
Tim tersebut dikembangkan menjadi badan Pembangunan Pariwisata Daerah
(BAPPARDA) tingkat II Lombok Barat dengan SK Bupati No. 237/556/114,
tanggal 5 Mei 1988. Berdasarkan peraturan daerah NTB No. 02/93, tanggal 23
Februari 1993, pemerintah daerah tingkat II Lombok Barat menerima penyerahan
sebagian urusan di bidang pariwisata daerah tingkat I NTB.
Untuk dapat melaksanakan urusan di bidang pariwisata yang telah
diterima dari Pemerintah Daerah Tingkat I NTB, Pemerintah Daerah tingkat II
berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat
Nomor 245 tahun 1993 tanggal 24 maret 1993 lebih lanjut disempurnakan
berdasrkan Perda No. 03 tahun 1994 tentang pembentukan organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat.
Dengan demikian kompleknya pembangunan di bidang pariwisata,
dilaksanakan penyempurnaan sussunan organisasi dan Tata Laksana Dinas
Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat.
Adapun Visi dan Misi yang ada di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat
adalah sebagai berikut :
Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014–2019 adalah
merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan,
sekaligus merupakan penjabaran dari Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat tahun 2014-2019. Salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat
adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat mempercepat Penurunan Kemiskinan Peningkatan Kesempatan Kerja
dan Investasi di Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun
2014-2019.
Visi :Terwujudnya Lombok Barat sebagai Destinasi Pariwisata Internasional
Misi :Ada 2 (dua) misi pembangunan pariwisata kabupaten lombok barat :
1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, nyaman, menarik,
mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

kinerja

penyelenggaraan urusan bidang pariwisata
3.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Barat
(1)

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari:
1. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata;
2. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
3. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan Wisata;
2. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
3. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
e. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terdiri dari :
1. Seksi Promosi Pariwisata;
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
3. Seksi Analisa Pasar Wisata.
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
g. Kelompok Jabatan Fungsional
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Lombok Barat

2.3 Job Discription
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas memliki tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan,
membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan,

dan

mempertanggung

jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang
pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan
kewenanganannya.
Rincian tugas Kepala Dinas :
- Penyusunan rencana strategis bidang pariwisata
- Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
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- Pelaksanaan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, pemberdayaan dan
pengembangan sumber daya manusia pariwisata, bidang pemasaran dan
promosi pariwisata
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang pariwisata.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pariwisata
- Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pariwisata, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekertariat
Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Sekretariat mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.
Berikut tugas dan fungsinya :
a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan,
pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

20

Sekretariat terdiri dari :
a.

Sub Bagian Program;
Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan
bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
di lingkungan Dinas.

b.

Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan

anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan
pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan
anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan
di lingkungan Dinas.
c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan
administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

3 . Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai
tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Pengembangan

Destinasi dan Usaha Pariwisata.
Berikut tugas dan fungsinya :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengembangan destinasi dan usaha
pariwisata;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
destinasi dan usaha pariwisata;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
destinasi dan usaha pariwisata;
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d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi
dan usaha pariwisata;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina usaha sarana pariwisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina usaha sarana pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi bina usaha sarana pariwisata;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina usaha
sarana pariwisata;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan dan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta
pemantauan usaha sarana pariwisata;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas dan
fungsinya.
b. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
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3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi bina obyek dan daya tarik wisata;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina obyek
dan daya tarik wisata;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta
pemantauan obyek daya tarik wisata;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas
dan fungsinya.
c. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina usaha jasa pariwisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
seksi bina usaha jasa pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi bina usaha jasa pariwisata;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi bina usaha
jasa pariwisata;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan , bahan laporan dan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan serta
pemantauan usaha jasa pariwisata.
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sesuai tugas dan
fungsinya.
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4 . Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata mempunyai
tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan

dan

Pengembangan SDM pariwisata.
Berikut tugas dan Fungsinya :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
SDM pariwisata;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan
dan Pengembangan SDM pariwisata;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan
dan Pengembangan SDM pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan

dan

Pengembangan SDM pariwisata;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan Wisata;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis seksi penyuluhan wisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis seksi penyuluhan wisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi terkait pada seksi penyuluhan wisata;
4. menyiapkan

bahan

penyuluhan wisata;

pengawasan

dan

pengendalian

seksi
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5. menyusun program, penyiapan bahan kebijaksanaan dan
pembinaan teknis di bidang Penyuluhan pariwisata serta
penyusunan bahan laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan
penyuluhan wisata;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas
dan fungsinya.
b. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
4. menyiapkan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian

seksi

Pengembangan SDM Pariwisata
5. menyusun

program,

penyiapan

bahan

kebijaksanaan

Pengembangan SDM di bidang Pariwisata, penyusunan bahan
laporan

serta

melaksanakan

pelatihan,

sosialisasi

dan

pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas
dan fungsinya.
c. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
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2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi Kerja Sama dan Kemitraan;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Kerja Sama
dan Kemitraan;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan promosi dan kerjasama
regional maupun internasional dan kemitraan, serta penyusunan
laporan kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata sesuai tugas
dan fungsinya.
5 . Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
Berikut tugas dan Fungsinya :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran dan
Promosi Pariwisata;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran dan
Promosi Pariwisata;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemasaran dan Promosi
Pariwisata;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
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Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Promosi Pariwisata;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
seksi Promosi Pariwisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
seksi Promosi Pariwisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi Promosi Pariwisata;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Promosi
Pariwisata;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, penyiapan bahan
dan penyelenggaraan promosi, pemantauan dan penyusunan laporan
kegiatan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya

b. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi Pelayanan Informasi dan Sarana
Promosi;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pelayanan
Informasi dan Sarana Promosi;
5. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pelayanan,
pengelolaan pusat-pusat sarana serta informasi kebudayaan dan
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pariwisata, pemantauan dan menyusun bahan laporan, pelayanan
informasi dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.
c. Seksi Analisa Pasar Wisata.
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Analisa Pasar Wisata;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis seksi Analisa Pasar Wisata;
3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait pada seksi Analisa Pasar Wisata;
4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Analisa
Pasar Wisata;
5. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan,
pengelolaan, analisa dan evaluasi perkembangan pasar dan bahan
laporan analisis pasar wisata;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemasaran dan Promosi Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

6 . UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. UPT dipimpin
oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
sebagai berikut :
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a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban.

2.4 Job Spesification
Adapun syarat untuk menduduki jabatan pada struktur organisasi
pada Dinas Pariwisata Lombok Barat sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
-

Pendidikan minimal S1/S2/golongan IV

-

Sehat jasmani dan rohani

-

Bebas narkoba

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

-

Memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi

-

Memiliki visi dan misi yang terarah

-

Pengalaman kerja di bidang pemerintahan minimal 10 tahun

-

Menguasai

bahasa

indonesia

yang

baik

serta

asing/berkomunikasi
B. Sekretaris
-

Pendidikan minimal S1/S2

-

Mempunyai pengetahuan tentang menejemen dan bisnis

-

Memiliki kinerja yang cukup tinggi

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

-

Bebas narkoba

-

Sehat jasmani dan rohani

bahasa
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C. Kabid. Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
-

Pendidikan minimal S1

-

Berkepribadian baik dan jujur

-

Memiliki kinerja yang cukup tinggi

-

Berpengalaman yang luas khususnya di bidang pengembangan
destinasi dan usaha pariwisata

-

Mampu bekerjasama dengan kabid-kabid yang lain

-

Mampu mengoperasikan komputer

-

Bebas narkoba

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

D. Kabid. Seni dan Budaya
-

Pendidikan minimal S1

-

Berkepribadian baik dan jujur

-

Memiliki kinerja yang cukup tinggi

-

Berpengalaman yang luas khususnya di bidang seni dan budaya

-

Mampu bekerjasama dengan kabid-kabid yang lain

-

Mampu mengoperasikan komputer

-

Bebas narkoba

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

E. Kabid. Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
-

Pendidikan minimal S1

-

Berkepribadian baik dan jujur

-

Memiliki kinerja yang cukup tinggi

-

Berpengalaman yang luas khususnya di bidang pengembangan SDM
dan ekonomi kreatif pariwisata

-

Mampu bekerjasama dengan kabid-kabid yang lain

-

Mampu mengoperasikan komputer

-

Bebas narkoba

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

F. Kabid. Pemasaran Pariwisata
-

Pendidikan minimal S1
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-

Berkepribadian baik dan jujur

-

Memiliki kinerja yang cukup tinggi

-

Berpengalaman yang luas khususnya di bidang pemasaran pariwisata

-

Mampu bekerjasama dengan kabid-kabid yang lain

-

Mampu mengoperasikan komputer

-

Bebas narkoba

-

Lulus kualifikasi atau lulus tes

3.5 Hubungan antar bagian
Didalam suatu perusahaan/instansi tentunya memiliki hubungan antara
satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti halnya yang ada dalam Dinas
Pariwisata Lombok Barat. Dimana pemimpin/Kepala Dinas dengan Sekretaris
dan Kabid-Kabid mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan
kebijakan perusahaan/instansi pemerintah guna mengetahui kemajuan dan
perkembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Barat serta
mengatur kegiatan apa saja yang di lakukan dalam mengembangkan suatu
daerah wisata, dengan begitu perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten
Lombok Barat akan semakin meningkat dan semakin banyak di ketahui oleh
Masyarakat lokal maupun mancanegara. Selain itu juga dengan adanya
hubungan-hubungan yang terbentuk satu sama lain dalam struktur organisasi
memudahkan bagi setiap bagian untuk menjalankan tugasnya masing-masing
tanpa harus mengerjakan hal lain yang bukan keterampilannya.
Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat memiliki beberapa
devisi atau bagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk
mewujudkan pariwisata Lombok Barat yang berkelas internasional dan
dikenal oleh dunia sesuai dengan visi dan misi Dinas Pariwisata Kab. Lombok
Barat. Selain itu, setiap bagian atau devisi melaksanakan tugas mereka
masing-masing sesuai dengan kebijakan-kebijakan bidang pariwisata sesuai
dengan susunan atau tingkatan struktural maka setiap bagian atau devisi tidak
bisa serta merta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing karena
harus mengikuti sesuai tingkatan struktural tersebut.
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Hubungan antar bagian pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat apabila
melakukan kegiatan seperti mengadakan suatu kegiatan atau event-event,
perjalanan keluar atau dalam dan lain sebagainya maka bidang atau bagian
tersebut harus mengajukan atau membuat surat sesuai dengan kewenangannya
dan kemudian surat tersebut akan di periksa oleh kepala seksi (kasi) kemudian
di teruskan ke Kepala Bidang (Kabid). Setelah surat tersebut di setujui oleh
Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) maka surat tersebut akan di
sampaikan ke Sekretaris untuk mendapat persetujuan apakah layak atau
tidaknya, setelah di setujui atau di paraf oleh Sekretaris makadimintai nomor
surat pada bagian kesekretariatan, setelah mendapat nomor surat di teruskan
ke Kepala Dinas untuk di tanda tangani. Akhirnya setelah mendapat tanda
tangan dan stempel barulah surat tersebut dapat dikirimkan kepada tujuan
sesuai yang tertera pada surat.

Hubungan kerjasama antar bagian
-

Pengawasan
Pengawasan berupa bimbingan, petuunjuk, pengarahan yang di
lakukan oleh atasan terhadap pemegang jabatan yang bersangkutan
terhadap petugas-petugas hirarki dibawahnya.

-

Kerjasama
Hubungan kerjasama yang perlu dilakukan dengan pejabat lain
secara horizontal atau diagonal dalam pejabat pelaksanaan tugas
jabatan yang bersangkutan.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 SDM yang Ada Di Kabupaten Lombok Barat Dalam Bidang Pariwisata.
SDM pelaku pariwisata daerah Lombok Barat merupakan sumber daya
atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berkompeten dibidang
kepariwisataan dilihat dari keahlian, baik keahlian manajerial maupun
kemampuan/keterampilan teknikal serta kemampuan dan kemaun kepemimpinan
yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah Kabupaten Lombok
Barat.
Adapun bagian dari pelaku pariwisata Kabupaten Lombok Barat,
diantaranya terbagi menjadi 3 golongan yaitu Tenaga Kerja Pariwisata, Aparatur
Pariwisata dan Masyarakat.
(1) Tenaga Kerja Pariwisata
Tenaga kerja pariwisata adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat
langsung dalam menangani penyelenggaran dan pelayanan di bidang
pariwisata yang merupakan salah satu ujung tombak yang sangat berperan
terhadap keberhsialan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang
pariwisata.
SDM di daerah Kabupaten Lombok Barat sendiri di bidang kepariwisataan
dapat dilihat dari beberapa jumlah tenanga kerja yang bekerja disektor –
sektor pariwisata seperti Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan, Restoran,
Reakreasi Hiburan Umum, Biro Perjalanan Wisata dan Guide di objek
wisata atau dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
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Tabel 4.1 JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSERAP
PADA SUBSEKTOR PARIWISATA MENURUT JENIS USAHA
SARANA PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun 2013-2017

Jenis Usaha Sarana Pariwisata
Thn

Jumlah
HB

HM

PW

R/RM

UJL

2013

1.941

399

58

996

403

3.797

2014

1.802

371

54

924

374

3.525

2015

1.802

474

88

1005

587

3.956

2016

1.843

455

105

872

689

3.964

2017

1.790

411

46

913

353

3.513

Total

9.178

2.110

351

4.710

2.406

18.755

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat
Keterangan : HB
HM

: Hotel Bintang

UJL : Usaha Jasa lainnya

: Hotel Melati

PW

: Pondok Wisata

R/RM : Restaurant/Rumah
Makan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja pada
subsektor pariwisata yang terserap di Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 2
(dua) yaitu PertamaAkomodasi yang terdiri dari Hotel Bintang (HM), Hotel
Melati (HM), Pondok Wisata (PW) dan Restaurant/ Rumah Makan (R/ RM) dan
yang Kedua yaitu Usaha Jasa Lainnya. Total tenaga kerja yang diserap oleh
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Akomodasi dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 yaitu sebesar 16.349, yang berturutturut dengan jumlah serapan tertinggi yaitu HB 9.178, HM 2.110, PW 351 dan R/
RM 4.710, sedangkan tenaga kerja yang diserap oleh UJL dari Tahun 2013 s.d.
Tahun 2017 sebesar 2.406.
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Jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata Kabupaten terdiri dari berbagai
tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan
Strata 1 (S1), dengan uraian pada Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Berdasarkan Tingkat
Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013-2017

Tingkat Pendidikan
Tahun

Jumlah
SMP

SMA

D.III

S.1

2013

853

1.822

994

128

3.797

2014

902

1.892

582

149

3.525

2015

989

2.136

673

158

3.956

2016

919

2.165

714

166

3.964

2017

780

1.834

736

163

3.513

Total

4.443

9.849

3.699

764

18.755

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat 2017
Tenaga Kerja di subsektor pariwisata dengan latar belakang pendidikan
SMP dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 sejumlah 4.443, SMA 9.849, D.III 3.699
dan S.1 764. Dari data tersebut, latar belakang pendidikan tenaga kerja didominasi
oleh tingkat SMA.

36

(2) Aparatur Pariwisata
Merupakan suatu badan yang bertanggung jawab secara nasional sekurang
– kurangnya mengenai promosi, persiapan kebutuhan para wisatawan, penelitian
dan informasi pariwisata yang bersifat pemerintah, semi pemerintah dan atau
bukan badan pemerintah.
Organisasi pariwisata atau aparatur pariwisata di daerah Kabupaten Lombok Barat
baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun badan – badan milik swasta,
diantaranya :
a. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tingkat Provinsi NTB
b. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
c. Dinas Pariwisata Tingkat Kodya Mataram
d. Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (HPI)
e. Association of Indonesia Travel Agent (ASITA)
f. Himpunan Pramuwisata Indonesia
Beberapa pihak yang merupakan partner Dispar Kabupaten Lombok Barat di
dalam melaksanakan program – program kerjanya diantaranya :
i. Pemerintah pusat, Provinsi dan daerah serta masyarakat lokal
ii. Pelaku Usaha Pariwisata (Swasta), seperti perhotelan, agen perjalanan,
transportasi, restaurant, dan lain – lain.
iii. Lembaga – lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan
pariwisata
iv. Asosiasi Profesional dibidang pariwisata, seperti HPI, ASITA, dan lain
– lainnya.
Dinas Pariwisata Lombok Barat juga memiliki beberapa staff yang bekerja
di dalamnya. Untuk lebih jelasna bisa dilihat pada tabel 4.3, 4.4, 4.5
berikut :
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Tabel 4.3 Jumlah staf di Dispar Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Jenjang ( Jabatan)

No.

Uraian

Jumlah

1.

Kepala Dinas

1 orang

2.

Sekretaris

1 orang

3.

Kepala Bidang

4 orang

4.

Kepala Seksi

12 orang

5.

Kepala sub bagian

3 orang

6.

Staf

23 orang
44 orang

Sumber : Laporan Tahunan Dispat Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui Jumlah staf di Dispar Kabupaten
Lombok Barat Berdasarkan Jenjang ( Jabatan) adalah 1 orang Kepala Dinas,
1 orrang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 orang Kepala Seksi, 3 orang
Kepala sub bagian dan 44 orang staf.
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Tabel 4.4 Jumlah staff di Dispar Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Golongan

No.

Uraian

Jumlah

1

Golongan IV

5orang

2

Golongan III

21 orang

3

Golongan II

16 orang

4

Golongan I

2 orang
44 orang

Sumber : Laporan Tahunan Dispat Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel diatas dapat diketahui Jumlah staff di Dispar Kabupaten
Lombok Barat Berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III (tiga)
yaitu 21 orang, golongan II (dua) 16 orang, golongan IV (empat) 5 orang
dan golongan I (satu) 2 orang.

Tabel 4.5 Jumlah staf di Dispar Kabupaten Lombok Barat
Berdasarka Pendidikann

No.

Uraian

Jumlah

1.

Strata II

4 orang

2.

Strata I

18 orang

3.

SMA

20 orang

4.

SMP

1

5.

SD

1 orang

orang

44 Orang
Sumber : Laporan Tahunan Dispat Kabupaten Lombok Barat
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Dari tabel diatas dapat diketahui Jumlah staf di Dispar Kabupaten Lombok
Barat Berdasarkan Pendidikann yang paling mendominasi adalah SMA
yaitu 20 orang, S1 sebanyak 18 orang, S2 sebanyak 4 orang, SMP sebanyak
1 orang dam SD sebanyak 1 orang.

(3) Masyarakat
Yaitu maksutnya disini, ,masyarakat luas yang merupakan
penduduk Indonesia yang memiliki keesempatan yang sama dan seluas –
luasnya tanpa batas untuk ikut berperan dalam penyelenggaran
kepariwisataan. Dan dalam rangka proses pengambilan keputusan,
pemerintah dapat mengikutsertakan masyrakat melalui penyampaian
saran, pendapat, dan pertimbangan, dan selanjutnya peran serta masyarakat
tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah.
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4.2 Upaya Dispar Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan
kualitas SDM dalam Bidang Pariwisata di Kabupaten Lombok
Barat.
Peningkatan SDM dan pemberdaaan masyarakat pada
bidang kepariwisataan merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan pariwisata yang termuat dalam program strategis
Dispar Kabupaten Lombok Barat 2017 dan mengacu pada
kebijaksanaan yang ada.
Strategi pembangunan SDM merupakan strategi yang mendukung
pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan SDM pada
bidang kepariwisataan sangat penting dilakukan agar daerah yang
akan membangun pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan
akan tenaga kerja pariwisata yang terlatih, sehinga menyerap
tenaga kerja lokal. Disamping itu juga akan meingkatkan apresiasi
dan pengertian terhadap pariwisata , sehingga dapat memberikan
pelayanan yang baik. Pengembangan SDM juga dilakukan sebagai
aparat pembina kepariwisataan daerah, agar dapat melaksanakan
fungsi – fungsi pembinaan dalam rangka menerapkan kebijakan –
kebijakan yang telah disepakati bersama.
Sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Barat Nomor
15/645/PEMB/2017 tanggal 14 Februari tahun 2017, Program
Strategis itu dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
(1)

Peningkatan SDM Pelaku Wisata
Tenaga

Kerja

di

sektor

pariwisatatidak

semuanya

berpendidikan di bidang kepariwisatan, sehingga Dispar
Kabupaten Lombok Barat sesuai tugas dan fungsinya
berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis tentang
kepariwisataan yang dalam hal ini bekerja sama dengan para
tutor / pembimbing yang telah berpengalaman baik teori
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maupun praktek dibidang kepariwisataan, sehingga nantinya di
harapakan SDM yang bekerja disektor pariwisata dapat lebih
profesional. Adapun upaya yang ditempuh oleh Dispar
Kabupaten Lombok Barat untuk lebih meningkatkan SDM
pada bidang kepariwisataan, dapat dilihat pada tabel 4.6
berikut:

Tabel 4.6 Jenis Penyuluhan dan Pelatihan Pada Bidang Kepariwisataan
Untuk Tenaga Kerja Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2015 – 2017 :
Tahun

Tingkat Pendidikan

Bentuk Penyuluhan dan Pelatihan

2015

SMP dan SMA

- Bimbingan Teknis Guide

Diploma III

- Bimbingan Teknis Tenaga Kerja

Sarjana (S1)

Bidang Food Produck
- Bimbingan Teknis Bidang Room
Division

2016

SMP dan SMA

- Bimbingan Teknis Guide

Diploma III

- Bimbingan Teknis Tenaga Kerja

Sarjana (S1)

Bidang Food Produck
- Bimbingan Teknis Bidang Room
Division

2017

SMA

- Bimbingan Teknis Guide

Diploma III

- Bimbingan Teknis Tenaga Kerja

Sarjana (S1)

Bidang Food Produck
- Bimbingan Teknis Bidang Room
Division

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat 2017
Keterangan :Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilakukan 1 sampai 2 kali
dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan Rencana Strategis
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Dispar Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2018 yang
mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Adapun Kualifikasi mengenai tenaga kerja pariwisata yang menerima
penyuluhan dan pelatihan pariwisata, diantaranya :
i. Guide atau pemandu wisata yang sudah menjadi Guide Lokal ataupun
Guide Biro Perjalanan Wisata selama kurang lebih 1 tahun, termasuk di
dalamnya Guide Lokal dan Guide Biro Perjalanan Wisata.
ii. Para karyawan/i yang telah bekerja kurang lebih 1 tahun di Hotel – hotel,
Restaurant/Rumah Makan, Pondok Wisata termasuk di dalamnya :
Pramuwisata, Food and Bavarage Staf dan Housekeepig staf.
A. Bimbinga Teknis Guide
Untuk bimbingan Teknis Guide pada tahun 2017 dilaksanan pada bulan
Maret 2017 yaitu dari tanggal 24 s/d 29 Maret, yang bertempat di Hotel
Paradiso Mataram dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang, yang
sebagaian besar berasal dari Biro Perjalanan Wisata, dan Guide Lokal
yang ada di objek wisata di Lombok Barat. Adapun maksud dan tujuan
dari dilaksanakanya Bimbingan Teknis Guide ini adalah :
i.

Untuk

meningkatkan

kemampuan

dan

keterampilan

serta

profesionalisme para Guide yang ada di Kabupaten Lombok Barat
ii. Untuk membekali para Pramuwisata/Guide dengan pengetahuan yang
cukup tentang pariwisata sebagai salah satu pendukung utama dalam
tugas sehari-hari.
iii. Meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para
pelaku parwisata.
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iv. Memberikan aspek perlindungan hokum serta legalitas terhadap
kegiatan pemanduan yang merka lakukan dengan undang-undang yang
berlaku
v. Demi mencapai tujuan peningkatan jumlah kunjungan wista di
kawasan wisata Kabupaten Lombok Barat.
Metode pelaksanaan bimbingan disampaikan dengan system ceramah
oleh masing-masing tutor, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, Tanya
jawab, dan diakhiri dengan pemberian tugas masing-masing peserta.
Dengan instruktur dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) terkait
dengan materi kepariwisataan.
B. Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata
Kegiatan ini terdiri dari :
i. Bimbingan Teknis Bidang Food Product.
ii. Bimbingan Teknis Bidang Room Devision
Bimbingan teknis tenaga kerja di bidang food product dilaksanakan paada
bulan Juni 2017, yaitu tanggal 16/21 Juni 2017, dan untuk bimbingan
teknis di bidang room division dilaksanakan dari tanggal 13 s/d 18
Oktober 2017, yang bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok
dengan jumlah peserta masing-masing 30 (tiga puluh) orang, antara lain :
Karywan/i Hotel Melati, Pondok Wisata, Restaurant dan Rumah Makan
yang ada di Lombok Barat dengan tujuan :
i. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan bidang room division.
ii. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja pariwisata.
iii. Menarik minat wisatawan berkunjung ke Lombok Barat.
iv. tercapainya tujuan peningkatan lama inap wisatawan
pariwisata Lombok Barat.

di kawasan
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Metode pelaksanaan disampaikan dengan system ceramah oleh masing – masing
tutor, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dan di akhiri dengan
praktek, dengan instruktur antara lain : dari Hotel Jayakarta, HPI, dan instansi
terkait dengan materi :
i. Bintek Food Product
a. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Lombok Barat
b. Pengenalan dapur dan alat – alat dapur
c. Hygine dan sanitasi
d. Menu Knowlage
e. Eika Profesi
f. F & B Product
g. Table Manner
h. Evaluasi
ii. Bimtek Room Division
a. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Lombok Barat
b. F.O Introduction dan dasar-dasar pembukuan hotel
c. Binati lenan dan teknis pembersih
d. Bahasa Inggris profesi
e. Reception, information, sales report.
Berikut adalah Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang sudah meneriam
penyuluhan dan Pelatihan tahun 2017berdasarkan Jenis Pelatihannya :
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Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang Sudah Menerima
Penyuluhan Berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2017
No

1

2

Jenis Pelatihan

Tahun

Jumlah

2015

2016

2017

dan Food Product

30

35

60

125

Guide

-

30

30

60

30

65

90

185

Bidang Room Devision

Total

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat 2017.
Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah tenaga kerja pariwisata yang
sudah menerima penyuluhan berdasarkan jenis pelatihan tahun 2015 s.d
2017 dengan total 185 orang yang didominasioleh Penyuluhan Bidang
Room Devision dan Food Product yaitu 125 orang dengan jumlah tertinggi
pada tahun 2017 yaitu sebanyak 90 orang.

(2) Peningkatan SDM Aparatur Wisata
Kualitas SDM Aparatur Pariwisata merupakan faktor yang cukup penting
didalam peningkatan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.
Peningkatan kualitas SDM Apratur Pariwisata lebih diarahkan kepada
peningkatan kemampuan aparatur pariwisata didalam melaksanakan tugastuagas dibidang pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk
mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan teknis dibidang
kepariwisataan. Bentuk penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan dan
kelompok atau jenis SDM yang ditingkatkan untuk para instansi terkait
atau Dispar dapat dilihat pada tabel 4.9berikut :
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Tabel 4.8 Jenis Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kepariwisataan untuk
Aparatur Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015-2017
Tahun
2015

Tingkat Pendidikan

Bentuk Penyuluhan dan Pelatihan

S2 Magister Manajemen

- Diklat Pimpinan Tk.II

(MM) dan S2 Magister

- Diklat Teknis Pariwisata

Adiministrasi Publik (MAP)
S1 Ilmu Administrasi dan

- Diklat Pimpinan Tk. II

DIII Administrasi

- Diklat Teknis Manajemen
Perkantoran dan Teknis Manajemen
Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 Hukum

-Diklat Pimpinan Tk.II
- Diklat Teknis Manajaemen
Perkantoran dan dan Teknis
Manajemen Perkantoran dan Teknis
Manajemen Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 Ilmu Ekonomi dan DIII

-Diklat Keuangan Daerah

Akuntansi/Manajemen

- Diklat Manajemen Keuangan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 dan DIII Pariwisata

- Diklat Pimpinan Tk II
- Diklat Bahasa Inggris
- Diklat Teknis Perizinan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

2016

S2 Magister Manajemen

- Diklat Pimpinan Tk.II

(MM) dan S2 Magister

- Diklat Teknis Pariwisata

Adiministrasi Puublik (MAP)

S1 Ilmu Administrasi dan

- Diklat Pimpinan Tk. II

DIII Administrasi

- Diklat Teknis Manajamen dan
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Teknis Manajemen Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan
S1 Hukum

-Diklat Pimpinan Tk.II
- Diklat Teknis Manajemen
Perkantoran dan Teknis Manajemen
Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 Ilmu Ekonomi dan DIII

-Diklat Keuangan Daerah

Akuntansi/Manajemen

- Diklat Manajemen Keuangan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 dan DIII Pariwisata

- Diklat Pimpinan Tk II
- Diklat Bahasa Inggris
- Diklat Teknis Perizinan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

2017

S2 Magister Manajemen

- Diklat Pimpinan Tk.II

(MM) dan S2 Magister

- Diklat Teknis Pariwisata

Adiministrasi Puublik (MAP)
S1 Ilmu Administrasi dan

- Diklat Pimpinan Tk. II

DIII Administrasi

- Diklat Teknis Manajaemen
Perkantoran Teknis Manajemen
Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 Hukum

-Diklat Pimpinan Tk.II
- Diklat Teknis Manajaemen
Perkantoran dan dan Teknis
Manajemen Perkantoran dan Teknis
Manajemen Kearsipan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

S1 Ilmu Ekonomi dan DIII

-Diklat Keuangan Daerah

Akuntansi/Manajemen

- Diklat Manajemen Keuangan
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- Diklat Teknis Kepariwisataan
S1 dan DIII Pariwisata

- Diklat Pimpinan Tk II
- Diklat Bahasa Inggris
- Diklat Teknis Perizinan
- Diklat Teknis Kepariwisataan

Sumber : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Tahun 2014
Keterangan : Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang Kepariwisataan
dilakukan 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan Rencana Strategis
Dispar Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2018 yang mengacu pada
kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
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Tabel 4.9 Jumlah SDM Aparatur Pariwisata yang Sudah Menerima
Penyuluhan dan Pelatihan Berdasarkan Kelomok atau Jenis SDM yang di
Tingkatkan Tahun 2017

NO

Kelompok atau Jenis SDM yang

Jumlah SDM yang

Ditingkatkan

Dilatih

1

Kepala Bagian Pada Sekretaris Daerah

1

2

Kepala Sub Bagian Umum pada Dispar

1

3

Kepala Sub Bagian Kepegawain pada Dispar

1

4

Staf Sub Bagian Umum pada Dispar

3

5

Kepala Sub Bagan Keuangan pada Dispar

1

6

Staf Sub ODTW pada Dispar

4

7

Kepala Bidang ODTW

1

8

Staf Sub Seni dan Kebudayaan pada Dispar

3

9

Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan pada

1

Dispar
10

Ketua Bidang SDM

1

11

Staf Bidang SDM

3

12

Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

1

13

Staf Bidang Pemasaran dan Promosi

3

Jumlah

24

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat 2017
Adapun klasifikasi mengenai aparatur pariwisata yang menerima penyuluhan dan
pelatihan pariwisata, diantaranya :
1. Kepala Bagian pada Sekertariat Daerah sekurang – kurangnya 4 tahun
masa jabatan.
2. Kepala Sub Bagian Umum sekurang – kurangnya 4 tahun dan Kepala
Bidang Kepegawaian sekurang – kurangnya 4 tahun masa jabatan.
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3. Staf pada bagian umum sekurang – kurangnya selama 4 tahun masa
jabatan.
4. Kepala Sub bagaian Keuangan sekurang – kurangnya selama 2 tahun
masa jabatan.
5. Kepala Bidang ODTW sekurang – kuranganya selama 4 tahun masa
jabatan
6. Staf Sub ODTW sekurang – kurangnya 2 tahun masa jabatan.
7. Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan sekurang – kurangnya selama 4
tahun masa jabatan.
8. Ketua Bidang SDM sekurang-kurangnya selama 4 tahun masa jabatan.
9. Staf Bidang SDM sekurang – kurangnya selama 2 tahun masa jabatan.
10. Kepala Bidang Pemasaran sekurang – kurangnya selama 4 tahun masa
jabatan
11. Staf Bidang Pemasaran sekurang – kurangnya Selama 2 tahun masa
jabatan.

(3) Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan
pengembangan pariwisata perlu untuk tetap diberdayakan sehingga
pembangunan dan pengembangan pariwisata

dapat

berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat disektor pariwisata diharapkan mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bentuk Penyuluhan dan Pelatihan
yang dilakukan dan kelompok atau jenis SDM yang ditingkatkan oleh
instansi terkait atau Dispar dapat dilihat pada tabel 4.10dan 4.11berikut :
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Tabel 4.10 Jenis Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang
Kepariwisataan untuk Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 – 2017
Tahun Pendidikan

Penyuluhan dan Pelatihan

2015

SMP

-Penyuluhan Sapta Pesona

SMA

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

Mahasiswa

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

2016

SMP

-Penyuluhan Sapta Pesona

SMA

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

Mahasiswa

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

2017

SMP

-Penyuluhan Sapta Pesona

SMA

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

Mahasiswa

- Penyuluhan Sapta Pesona
- Bimbingan Kelompok Sadar Wisata

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat

Keterangan : Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan di bidang kepariwisataan
untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan 1 dalam kurun waktu 1 tahun
sesuai dengan Rencana Strategis Dispar Kabupaten Lombok Barat tahun
2014 – 2018 yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah.
A. Penyuluhan Sapta Pesona
Penyuluhan Sapta Pesona kepada masyarakat dilaksanakan dengan
maksud dan tujuan :
i. Dengan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Sapta Pesona ini
diharapkan informasi kepariwisataan daerah dengan segala
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aspeknya dapat tersebar secara luas secara lebih efektif kepada
seluruh lapisan masyarakat khususnya para Pengusaha Jasa
Pariwisata dan Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar
obyek wisata dan daerah tujuan wisata.
ii. Memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata serta budaya
daerah khususnya Kabupaten Lombok Barat.
iii. Menyaring informasi dan masukan dari masyarakat sebagai
bahan untuk menyusun program kerja dan peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pariwisata.
Penyuluhan Sapta Pesona pada tahun 2017 dilakukan pada bulan
Maret 2017 yang dilakukan pada 10 kecamatan yang ada di
Kabupaten Lombok Barat dan dilaksanakan pada Kantor
Kecamatan masing – masing. Peserta Penyuluhan Sapta Pesona di
masing – masing kecamatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang.
Materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan Sapta Pesona
Pariwisata tersebut adalah :
- Penjelasan secara umum tentang program pemerintah dibidang
kepariwisataan.
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bidang
Kepariwisataan termasuk proses dan mekanisme perizinan.
- Penjelasan dan pembudayaan Sapta Pesona dengan berbagai
implementasinya.

Dispar

Kabupaten

Lombok

Barat

telah

melakukan

Penyuluhan Sapta Pesona tapi tidak berhenti sampai disitu Dispar
Kabupaten Lombok Barat juga melakukan aksi nyata dalam
penerpan sapta pesona walaupun memang belum semua syarat dari
sapta pesona terpenuhi, dengan memberikan fasilitas pada obyek
wisata yang ada di kawan Lombok Barat, contohnya penerapan
sapta pesona pada kawasan Daerah Tujuan Wisata sesaot :
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1. Aman : Dispar Kabupaten Lombok Barat menyiapkan
lahan

parkir

dengan

senyaman

mungkin

sehinggia

wisatawan yang datang merasa kendaraan yang mereka
bawa aman karena adanya tempat parkir resmi yang
disediakan .
2. Sejuk : Wisata alam Sesaot sangat terkenal dengan Hutan
yang Rimbun, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah
khusunya Dispar Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga
kawasan ini tetap terjaga kealamaianya, karena hal ini lah
yang menjadi daya tarik agar mendatangkan wisatawan ke
daerah kawasan wisata sesaot. Dispar Kabupaten Lombok
Barat bahkan melakukan tanam bibit pohon di sekitar
kawasan wisata ini agar tetep terjaga kelestarian alamnya.
3. Indah : Dispar Kabupaten Lombok Barat melakukan
penataan seperti memadukan Wisata alam dengan buatan
seperti contohnya ayunanan yang ada di tengah-tengah
hutan yang membuat kawasan ini terlihat lebih indah.
4. Kenangan : Dispar Kabupaten Lombok Barat Memberikan
fasilitas

berupa

spot-spot

foto

untuk

memudahkan

wisatawan jika ingin membuat kenangan di kawasan wisata
ini.

(B) Bimbingan Kelompok Sadar Wisata
Bimbingan Kelompok Sadar Wisata dilaksanakan dengan
maksud dan tujuan :
i.Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Kelompok Sadar
Wisata dalam mendukung pariwisata daerah Kabupaten Lombok
Barat, yang pada akhirnya meningkatkan mutu produk , citra serta
pelayanan para wisatawan.
ii. Terciptanya persamaan Persepsi dan pemahan masyarakat dan
Kelompok Sadar Wisata tentang kepariwisataan sehingga pada
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gilirannya nanti diharapkan adanya dukungan masyarakat terhadap
pembangunan kepariwisataan dengan wujud

pelaksanaan Sapta

Pesona dalam kehidupan sehari-hari.
iii. Lebih memacu meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke
Lombak Barat pada khususnya dan NTB secara umumnya.
iv. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan Kelompok Sadar
Wisata

agar

dapat

berperan

aktif

secara

optimal

dalam

pembangunan kepariwistaan daerah sesuai dengan potensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
v. Mengugah Kesejahteraan masyarakat melauli Kelompok Sadar
Wisata untuk menerima obyek dan daya tarik wisata sehingga
dapat memperkaya khasanah kepariwisataan daerah.
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dilaksanakan pada bulan
September yaitu dari tanggal 2 s/d 18 September 2017 Kelompok
Sadar Wisata yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten
Lombok barat dengan peserta masing – masing 20 orang setiap
kecamatan.
Metode yang disampaikan dengan system pembinaan kepada para
anggota Kelompok Sadar Wisata oleh masing-masing pembina,
dengan diarahkan pada upya :
-

Menciptakan Kondisi yang dapat merangsang tumbuhnya
kelompok baru.

-

Meningkatkan peranan/kualitas kelompok yang ada agar tetap
berfungsi.

-

Dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya Jawab.

-

Disamping itu diberikan juga bantuan stimulan berupa
kelengkapan administrasi dan biaya pembuatan papan nama
Kelompok Sadar Wisata di masing-masing kecamatan/desa.
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Setelah Melakukan Bimbingan Kelompok Sadar wisata Dispar
Kabupaten Lombok Barat tidak berhenti sampai disitu, Dispar Kabupaten
Lombok Barat memberikan Modal kepada kelompok sadar wisata yang
mau membuat usaha di bidang pariwisata, seperti contoh; Dispar
Kabupaten Lombok Barat memberikan modal kepada bimbingan
kelompok sadar wisata yang ada di Kawasan wisata Banyumulek untuk
membuat kerjainan gerabah dan Dispar Kabupaten Lombok Barat
menerapkan system bagi hasil untuk menguntungkan kedua belah pihak.
Hal ini dilakukan agar Kelompok sadar wisata di daerah kawasan tersebut
merasa diuntungkan dan menimbukan rasa tanggung jawab dalam
mendukung penuh kegiatan wisata.

Tabel 4.11 Jumlah SDM Pemberdayaan Masyarakat yang Sudah
Menerima Penyuluhan dan Pelatihan Berdasarkan Kelompok atau
Jenis SDM yang di Tingkatkan Tahun 2017
No

Kelompok atau Jenis yang di

Jumlah SDM yang di

Tingkatkan

Tingkatkan

1.

Pelajar

60

2.

Mahasiswa

26

3.

Pengusaha Jasa Pariwisata

22

4.

Masyarakat setempat dan

375

5.

KelompokSadar Wisata

17

Jumlah

500

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat
s
Dari tabel diatas dapat diketahui Jumlah SDM pemberdayaan masyarakat
yang sudah menerima penyuluhan dan pelatihan berdasarkan kelompok
atau jenis SDM yang ditingkatkan tahun 2017 berjumlah 500 orang,
yangdi dominasi oleh Masyarakat setempat dengan jumlah 375 orang.
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4.3

Dampak Upaya Peningkatan SDM dalam meningkatkan Jumlah
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lombok Barat.

Jumlah

kunjungan

wisatwan

baik

wisatawan

asing

maupun

mancanngeara sangat penting untuk membuktikan keberhasilan suatu
daearah atau Negara agar bisa dikatakan sukses dalam melakukan upayaupaya guma meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sumber Daya
Manusia

(SDM)

menjadi

salah

satu

kunci

utama

untuk

mengembangkanpariwisata sebagai salah satu upayauntuk meningkatkan
Jumlah Kunjungan Wistawan.Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat khususnya Dispar Kabupaten Lombok Barat melakukan
berbagai Upaya seperti yang sudah penulis uraikan pada pembahasan
sebelumnya yaitu: Peningkatan SDM pelaku wisata, Peningkatan aparatur
pariwisata dan pemberdayaan Masyarakat. Demi meningkatkan Jumlah
Kunjunga Wisata, dan upaya-upaya tersebut terbukti dapat meningkatkan
Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan sangat signifikan, untuk lebih
jelasnya berikut tabel 4.12 tentang Perkembangan Jumlah kunjungan
wisatawan ke Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berokut :
Tabel 4.12 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan yang Bekunjung Ke
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013-2017
No.

Tahun

Asal Wisatawan
Wisman

Wisnus

Jumlah

4

5

6

1

2

1.

2013

70.294

159.774

230.063

2.

2014

80.553

175,530

256.083

3.

2015

110.457

196.763

307.220

4.

2016

132.693

240.352

373.045

5.

2017

201.248

264.122

465.370

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat.
Keterangan : - Wisman : Wisatawan Mancanegara
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- Wisnus : Wisatawan Nusantara
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan
meningkat setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan paling banyak
adalah pada tahun 2017 yaitu 465.370 orang dan yang terrendah pada tahun
2013 yaitu sebanyak 230.063.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan
yang penulis dapatkan dari pembahasan Upaya Disapar Kabupaten Lombok Barat
dalam Meningkatkan Kualitas SDM pada Bidang Kepariwisataan di Lombok
Barat sebagai berikut :
(1) Peningkatan SDM pelaku Wisata, dengan memberikan tenaga kerja
yang bekerja pada Hotel Melati, Pondok Wisata, Restaurant atau
Rumah Makan dan usaha jasa lainnya pelatihan, seperti pelatihan;
Bimbingan Teknis Guide, Bimbingan Teknis Food Product dan
Bimbingan Teknis Room Devision.
(2) Peningkatan Aparatur Pariwisata, dengan memberikan penyuluhan
dan pelatihan berupa; Diklat Pimpinan Tik II, Diklat Teknis
Manajemen Perkantoran, Diklat Teknis Manajemen kearsipan,
Diklat Teknis Pariwisata, Diklat Teknis Perizinan, Diklat Bahasa
Inggris.
(3) Pemberdayan

Masyarakat,

dengan

memberikan

Penyuluhan

berupa; Penyuluhan Sapta Pesona dan Bimbingan Kelompok Sadar
Wisata.
(4) Upaya Dispar Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan
Kualitas SDM pada bidang kepariwisataan tentunya telah berhasil
dilaksanakan, melihat dampak dari upaya tersebut menyebabkan
Jumlah Kunjungan Wisatawan yang meningkat setiap tahunnya.
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5.2 Saran
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan
harapan yang nantinya dapat memberikan motivasi dan profesionalisme kerja
terhadap semua pihak khususnya semua staf pada kantor Dispar Lombok Barat
untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya melihat berbagai upaya
yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM khusunya di
bidang kepariwisataan.
Adapun saran – saran tersebut, antara lain :
(1) Bagi Dispar Kabupaten Lombok Barat agar memberi pengalaman kerja
yang lebih luas lagi untuk mahasiswa agar mendapat ilmu yang lebih
banyak lagi.
(2) Bagi Dispar Kabupaten Lombok Barat untuk lebih meningkatkan lagi
Sapta Pesona di Kawasan Wisata Lombok Barat seperti contohnya
Sapta pesona yang ada di kawasan wisata sesaot belum terpenuhi salah
satu unsur sapta pesona yaitu bersih dan tertib, hendaknya Dispar
Kabupaten Lombok Barat meningkatkan kebersihan dan ketertiban
untuk wisatawan yang datang maupun pelaku wisata yang ada di
daerarah tersebut dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi
mereka yang tidak menjaga kebersihan dan ketertiban.
(3) Bagi pihak akademik agar lebih meningkatkan pelatihan bagi
mahsiswa dan memperluas jaringan kerja sama tenaga trained tenaga
kerja.
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Lampiran 1
Peta Indonesia
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Lampiran 2
Peta Lombok barat
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Lampiran 3
Peta Provinsi NTB

Lampiran 4
Data Hunian Kamar Hotel di Lombok Barat

DATA TINGKAT HUNIAN KAMAR & LAMA TINGGAL HOTEL BINTANG
2017

NAMA HOTEL

JAN

PEB

MART

APRL

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

THE SANTOSA

63.10

66.90

64.15

70.35

68.44

67.88

93.12

90.28

69.32

64.67

HOLIDAY RESORT

62.77

63.87

64.65

68.11

69.55

70.12

92.22

96.35

70.33

66.57

SHERATON

66.34

65.26

67.50

66.57

70.24

73.11

96.15

98.45

71.23

70.22

KILA SENGGIGI

56.02

51.10

50.97

53.87

73.11

72.12

98.32

98.75

73.45

68.44

JAYAKARTA

65.55

66.65

67.50

68.10

69.24

70.37

98.16

98.50

73.46

66.90

QUNCI VILLAS

61.33

66.07

67.86

59.68

60.81

60.81

83.24

85.21

64.19

65.65

ARUNA SENGGIGI

63.36

65.26

67.50

66.35

69.32

70.12

95.25

96.00

77.56

65.34

BINTANG SENGGIGI

60.22

60.56

61.89

64.13

64.75

65.26

88.34

89.12

67.62

62.64

PURI SARON

60.15

61.33

60.27

61.45

60.24

71.15

85.33

85.78

72.11

69.33

PASIFIK BEACH

60.24

61.45

65.55

63.46

65.78

66.70

79.10

80.54

69.48

60.96

BUKIT SENGGIGI

57.44

60.24

62.33

63.26

68.13

69.88

88.35

90.11

66.37

65.41

JEEVA SANTAI

56.72

62.95

61.46

60.24

63.26

65.26

90.13

92.35

65.78

64.78

PURI MAS

52.75

57.88

62.95

60.34

63.12

67.65

96.22

98.00

56.55

60.53

NOP
52.46
58.56
57.00
56.30
57.15
58.00
58.76
60.25
53.33
58.50
58.55
52.18
50.15

DES

RATA2

36.37

67.25

58.46

70.13

56.34

71.53

50.97

66.95

53.90

71.29

52.00

65.40

58.89

71.14

59.33

67.01

50.28

65.90

57.44

65.77

58.50

67.38

52.94

65.67

50.84

64.75

PURI BUNGA

75.48

80.69

76.77

74.84

75.48

75.48

84.52

88.44

76.90

78.71

KEBUN VILLAS

57.45

59.74

60.34

65.68

63.26

68.33

90.18

93.00

66.13

61.56

CHANDI

61.29

56.67

56.67

58.06

61.29

61.29

85.00

87.19

72.16

70.65

COCOTINUS

58.44

58.87

60.16

60.34

60.81

65.35

84.40

86.00

76.46

79.84

LOMBOK BEACH. V

56.25

56.78

59.46

60.38

61.35

68.33

78.11

79.24

75.14

64.39

SVARGA

58.74

59.74

58.46

61.33

63.64

67.27

76.33

79.40

72.34

68.65

SUDAMALA

56.67

58.90

60.13

60.45

63.56

65.48

83.50

85.00

72.11

67.77

721.25

754.19

738.44

713.09

733.85

733.85

828.62

849.55

876.99

950.41

42.43

47.14

46.15

54.62

47.54

58.46

64.64

65.35

60.38

59.40

Sumber : Laporan Tahunan Dispar Kabupaten Lombok Barat

53.68
47.00
52.43
54.00
50.15
50.36
46.58
1,210.00
58.45

54.65

74.64

46.46

64.93

51.00

64.47

50.12

66.23

46.35

62.99

50.10

63.86

46.23

63.87

1,041.17

813.16

56.42

72.16

