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Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 KEPALA DINAS

Pertumbuhan PDRB 
Sektor Pariwisata 

Meningkatnya 
Pertumbuhan PDRB 
Sektor Pariwisata 

8.23 8.23 8.23

Pembangunan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata

Meningkatkan 
Pembangunan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 

1 1 1 1

- Pelaksanaan pembinaan
kewenangan di bidang
Budaya dan Pariwisata

- Pelaksanaan kebijakan
Nasional, Provinsi dan
penetapan kebijakan
daerah di bidang
Kebudayaan dan Pariwisata

- Penyusunan rencana dan
program pembangunan,
pengawasan dan
pengendalian di bidang
Budaya dan Pariwisata

- Pengkoordinasian,
fasilitasi dan pemberian
pertimbangan teknis atas
izin usaha Pariwisata

- Pelaksanaan kerjasama
internasional
pengembangan destinasi 

- Pelaksanaan kerjasama
pengembangan destinasi
Pariwisata

- Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
pengembangan Budaya
dan Pariwisata

Tugas:

melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan 
daerah serta tugas 
pembantuan di bidang 
Kebudayaan dan Pariwisata 
yang menjadi kewenangan 
daerah yang diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah

Fungsi:

Realisasi Akhir 
Tahun 2021

Penanggung 
Jawab

KeteranganTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

RENCANA AKSI MONITORING KINERJA
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA

TAHUN PELAKSANAAN : 2021

No. Jabatan Tugas dan Fungsi IKU (Renstra/Renja)
Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021
Target Tahun 

2021

Target dan Realisasi Tahun 2021 Per Triwulan



- Pengkoordinasian,
fasilitasi dan pelaksanaan
promosi Budaya dan
Pariwisata

- Pelaksanaan
pengembangan sistem
informasi pemasaran
Budaya dan Pariwisata

- Pelaksanaan penerbitan
rekomendasi pengiriman
misi kesenian dalam
rangka kerjasama luar
negeri

- Pelaksanaan penetapan
kriteria dan prosedur
penyelenggaraan festival,
pameran, dan lomba

- Pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan
kesenian

- Pelaksanaan pembentukan
dan/atau pengelolaan
pusat kegiatan kesenian

- Pelaksanaan perlindungan,
pemeliharaan dan
pemanfaatan nilai-nilai
sejarah dan kepurbakalaan

- Penyelenggaraan
perlindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan Budaya dan
Pariwisata

- Pelaksanaan
pengembangan dan
pemanfaatan museum

- Pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan

- Pelaksanaan evaluasi
kegiatan; dan
Penyusunan dan
penyampaian laporan
kegiatan

- Membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas di
bidang Kebudayaan  dan 

Uraian Tugas :



- Mengkoordinasikan
penyusunan program
Dinas, mengacu pada
program Nasional dan
Daerah

- Merumuskan kebijakan
teknis di bidang
Kebudayaan dan Pariwisata

- Melaksanakan pembinaan
dan pengawasan di bidang
Budaya dan Pariwisata

- Menetapkan tata cara dan
tata laksana pelayanan di
bidang Budaya dan
Pariwisata

- Mengkoordinasikan
pelaksanaan urusan
kesekretariatan, dan
penyelenggaraan
manajemen kepegawaian

- Mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pada tahun yang
sudah berjalan
berdasarkan rencana dan
realisasi sebagai bahan
dalam penyusunan
program pada tahun 

- Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai
pertanggungjawaban
tugas sesuai ketentuan
yang berlaku

Terlaksananya 
pemberian petunjuk 
dan arahan kepada 
bawahan tentang 
program  Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

50 10 10 20 10 50

- Melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Bupati

Tersampaikannya 
hasil pelaksanaan 
tugas kepada 
pimpinan

50 10 10 20 10 50

2 Sekretaris

Fungsi :

Tugas:
Menyelenggarakan
koordinasi perencanaan,
pengembangan dan
pembinaan pegawai,
pelayanan administrasi
secara vertikal dan
horisontal, pelaksanaan
ketatausahaan dan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala 



- Pemberian pelayanan
administrasi di lingkungan
Dinas

Penyelenggaraan 
Administrasi yang 
efektif dan efisien

Pengelolaan 
kegiatan Keuangan, 
Barang aset dan 
Kepegawaian yang 
didukung 
Administrasi yang 
baik

92% 23 23 23 23 23 23 23 23 92%

- Penyusunan program dan
rencana kegiatan

Perencanaan 
Perangkat Daerah

4 Dokumen

- Pengkoordinasian
pelaksanaan tugas
Subbagian 

- Penyelenggaraan urusan
umum

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
aparatur

Ketersediaan sarana 
dan prasarana 
aparatur sesuai 
dengan Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik (RKBM)

50% 25 25 25 25 50%

- Penyelenggaraan urusan
perlengkapan 

- Penyelenggaraan urusan
kepegawaian

Meningkatkan 
disiplin Aparatur

Kehadiran Pegawai 
sesuai jam kerja > 90% > 90%

Kehadiran Pegawai 
pada kegiatan 
khusus serta hari 
hari tertentu

> 90% > 90%

Meningkatkan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Pejabat yang 
memiliki tanda lulus 
diklat penjenjangan 
struktural

39% 39%

Pejabat yang tanda 
lulus pembekalan 
pelaksanaan tugas 
tertentu

18% 18%

- Penyelenggaraan urusan
keuangan

Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Laporan capaian 
kinerja dan 
keuangan yang 
tersedia tepat waktu

50% 50%

3 Kepala Sub Bagian 
Program Keuangan 
dan Pelaporan

Jumlah dokumen 
perencanaan 
program  dan 
kegiatan dinas

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan

4 4 4 4

Tugas:

Menyusun perencanaan 
teknis program dan kegiatan



Jumlah dokumen 
Laporan Keuangan 
dan capaian kinerja 
dinas

Tersusunnya 
Dokumen Laporan 
Keuangan dan 
Capaian Kinerja

4 4 4 4

 

4 Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian

Tersedianya Pakaian 
Dinas PDH

Peningkatan Disiplin  
dan kapasitas 
Aparatur dalam 
kesesuaian dan 

23 23 23

Tugas

Melaksanakan administrasi 
kepegawaian di lingkungan 
Dinas

Melakukan kegiatan
pengelolaan keuangan
mengenai intensifikasi
penerimaan, efisiensi dan
efektifitas pengeluaran dan
pertanggungjawaban
keuangan
Melaksanakan tugas yang
berkaitan dengan keuangan

Menyusun petunjuk teknis
tentang evaluasi dan
pelaporan

Melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan
Melakukan koordinasi hasil
evaluasi dan pelaporan

Menyampaikan laporan
kegiatan kepada Sekretaris

Melakukan pengumpulan
analisis dan penyajian data
statistik serta penyajian
bahan perumusan program
dan rencana kegiatan

Mengidentifikasi masalah
yang timbul

Melaksanakan pembuatan
daftar gaji pegawai
Melaksanakan pembayaran
gaji pegawai

Melakukan koordinasi
dengan satuan kerja dalam
rangka penyusunan rencana
anggaranMelakukan koordinasi dalam
hal penerimaan maupun
pengeluaran keuangan

Menganalisis pembiayaan 
program dan kegiatan

Melakukan koordinasi
penyusunan perencanaan
program dan kegiatan



Jumlah Pegawai yang 
mengikuti Diklat 
Penjengan Struktural

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
daya Apatattur

Jumlah Pegawai 
mengikuti 
pembekalan 
pelaksanaan tugas 
teknis

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
daya Apatatur

Tersedianya 
Dokumen / data 
Kepegawaian yang 
akurat

Tercapainya 
penyelenggaraan / 
pengelolaan 
administrasi yang 
handal

4 4 4 4

5 Kepala Sub Bagian 
Umum dan 
Perlengkapan

Jumlah bulan 
palayanan  
administrasi 
perkantoran 

Terpenuhinya 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran

12 12 12 12

Jumlah pengadaan 
dan perlengkapan 
Gedung Kantor

Tersedianya sarana 
dan prasarana kantor

10 10

Melaksanakan administrasi 
perjalanan dinas pegawai dan 
keprotokolan

Menyusun rencana 
kebutuhan rumah tangga 
baik barang bergerak dan 
tidak bergerak di lingkungan 
Dinas

Melaksanakan evaluasi 
kegiatan dan melaporkan 
hasil kegiatan kepada 
Sekretaris

Tugas:

Menata naskah dinas, 
agenda, pengetikan, 
penggandaan serta 
pendistribusian, arsip dan 
dokumentasi

Mengurus kebersihan, 
keamanan dan ketertiban 
dan pemeliharaan gedung 
kantor

Membuat Daftar Nominatif 
Pegawai di Lingkungan Dinas

Membuat Daftar Urut 
Kepangkatan (DUK)
Menyusun rencana 
kebutuhan pegawai sesuai 
analisis jabatan, analisis 
beban kerja dan volume kerja 
di lingkungan Dinas



Jumlah kendaraan 
Dinas yang 
terpelihara

Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana kantor

1 1

6 Bidang Kebudayaan

Jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola secara 
terpadu

Meningkatkan 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya

19 9 9 10 10 19

Benda, Situs, dan 
kawasan Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan

Meningkatkan 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya

43 10 10 10 10 10 10 13 13 43

Fungsi
Pelaksanaan kebijakan 
Nasional dan Provinsi serta 
penetapan kebijakan daerah 
di bidang Kebudayaan

Pelaksanaan pedoman 
Nasional, Provinsi dan 
penetapan pedoman di 
bidang Kebudayaan
Pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang Kebudayaan

Pelaksanaan perlindungan, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan Kebudayaan

Pelaksanaan pelestarian dan 
budaya tradisional

Mencatat, menyimpan, 
mengelolah/memelihara dan 
mendistribusikan barang-
barang bergerak dan tidak 
bergerak milik daerah di 
lingkungan Dinas, serta 
menyiapkan bahan usulan 
penghapusan barang milik 
daerah yang ada di 
lingkungan Dinas

Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas kepada 
Sekretaris

Tugas

Melakukan kegiatan di 
bidang pelestarian dan 
budaya tradisional, 
permuseuman, 
kepurbakalaan dan Arkeologi, 
sejarah dan nilai tradisional 
serta melakukan tugas yang 
diberikan oleh Kepala Dinas



7 Seksi Pelestarian
Budaya Tradisional

Jumlah Peserta 
Sosialisasi mengenai 
pengelolaan dan 
pelestarian Kakayaan 
Budaya

Meningkatnya 
kapasitas SDM 
Kebudayaan

40 org 40 40 40 org

Jumlahg karya Seni 
Relief yang dibuat 
sebagai daya tarik 
pariwisata

Pengembangan 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

2 2 2 2

Melakukan inventarisasi 
budaya tradisional

Melakukan evaluasi dan 
melapokan hasil kegiatan

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan pelestarian 
budaya tradisional
Melaksanakan koordinasi 
perumusan kebijakan 
pelestarian budaya tradisional

Melaksanakan kebijakan 
pemerintah pusat dan 
provinsi di bidang pelestarian 
budaya tradisional
Melaksanakan penelitian, 
pengembangan dan 
pembinaan pelestarian 
budaya tradisional

Melakukan dokumentasi dan 
publikasi budaya tradisional

Pelaksanaan permuseuman, 
kepurbakalaan dan arkeologi

Pelaksanaan sejarah dan nilai 
tradisional

Pelaksanaan evaluasi 

Penyusunan dan 
penyampaian laporan 
kegiatan

Tugas



8 Seksi 
Permusiuman, 
Kepurbakalaan dan 
Arkeologi 

Jumlah Dokumen 
Database system 
informasi sejarah 
purbakala 

Terlaksanakanya 
Penyusunan 
Database Sistem 
Informasi Sejarah 
Purbakala

1

1

Melakukan koordinasi 
dengan Balai Arkeologiatas 
rancangan induk penelitian 
arkeologi nasional

Melaksanakan pedoman 
pendirian museum yang 
dimiliki Daerah

Melakukan pengembangan 
dan pemanfaatan museum 
Daerah
Melaksanakan registrasi 
museum dan koleksi

Melakukan koordinasi 
perumusan kegiatan 
permuseuman, 
kepurbakalaan dan arkeologi

Melaksanakan kebijakan 
pemerintah pusat dan 
provinsi di bidang 
permuseuman, 
Melaksanakan pedoman 
mengenai hasil ratifikasi 
konvensi internasional 
"Cultural Diversity, Protection 
on Cultural Landscape, 
Protection on Cultural and 
Natural Heritage”

Melakukan perlindungan, 
pemeliharaan, pemanfaatan 
dan penetapan BCB/situs di 
Daerah

Melakukan pengelolaan 
museum Daerah
Melaksanakan pedoman 
penelitian arkeologi

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan 
permuseuman, 
kepurbakalaan dan arkeologi



9 Seksi Sejarah dan
Nilai Tradisional 

Melaksanakan penanaman 
nilai-nilai sejarah dan 
kepahlawanan

Melakukan koordinasi 
perumusan kegiatan di 
bidang sejarah dan nilai 
tradisional
Melaksanakan kebijakan 
pemerintah pusat dan 
provinsi di bidang sejarah dan 
nilai tradisional
Melaksanakan pemahaman 
sejarah nasional, sejarah 
wilayah, sejarah lokal dan 
sejarah Pariwisata daerah

Melakukan inventarisasi dan 
dokumentasi sumber sejarah 
dan publikasi sejarah

Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
pemberian penghargaan 
tokoh yang berjasa terhadap 
pengembangan sejarah

Melaksanakan peningkatan 
pemahaman sejarah dan 
wawasan kebangsaan

Melaksanakan pedoman hasil 
pengangkatan peninggalan 
bawah air skala kabupaten

Melakukan evaluasi dan 
menyampaikan laporan hasil 
kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan di 
bidang sejarah dan nilai 
tradisional

Melakukan akreditasi 
museum di Daerah

Melakukan penambahan dan 
penyelamatan koleksi 
museum



Laporan hasil 
 Pendataan 

Pendataan Benda, 
Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya

1 Laporan 1 1 1 Laporan

10 Bidang Pemasaran dan Promosi

Pelaksanaan pedoman 
Nasional, Provinsi dan 
penetapan pedoman 
penyelenggaraan pemasaran 
dan promosi Budaya dan 
Pariwisata

Pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang pemasaran 
dan promosi Budaya dan 
Pariwisata

Melakukan evaluasi dan 
menyampaikan laporan hasil 
kegiatan

Tugas

Melaksanakan kegiatan di 
bidang informasi dan 
promosi, penyuluhan dan 
bimbingan wisata, kerjasama 
dan pemasaran serta 
melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh Kepala Dinas

Fungsi
Pelaksanaan kebijakan 
Nasional dan Provinsi serta 
penetapan kebijakan daerah 
di bidang pemasaran dan 
promosi Budaya dan 
Pariwisata

Melaksanakan database dan 
sistem informasi geografi 
sejarah

Melakukan koordinasi dan 
kemitraan pemetaan sejarah 
daerah

Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
diklat bidang sejarah

Melaksanakan penanaman 
nilai-nilai tradisi, pembinaan 
karakter dan pekerti bangsa

Melaksanakan pembinaan 
lembaga kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan lembaga adat



Jumlah Kunjungan 
Wisata

Meningkatkan  
Pemasaran dan 
Promosi Pariwisata

1.362.966 Orang

11 Seksi Informasi dan
Promosi 

12 Seksi Kerjasama
dan Pemasaran 

Jumlah even promosi 
pariwisata yang 
dilakukan dan 
pameran yang diikuti

Terlaksananya 
Kegiatan Promosi 
Pariwisata 
Kabuparen Minahasa

5 Even 2 2 2 2 1 1 5 Even

Pemilihan Wulan 
Waraney Minahasa

Terlaksananya 
Kegiatan Promosi 
Pariwisata 
Kabuparen Minahasa

1 Kegiatan 1 1 1 Kegiatan

Melaksanakan koordinasi dan 
melaksanakan perumusan 
kebijakan informasi dan 
promosi Budaya dan 
Pariwisata

Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
informasi dan promosi 
Budaya dan Pariwisata

Membentuk perwakilan 
kantor promosi Budaya dan 
Pariwisata di dalam negeri

Menyediakan informasi 
Budaya dan Pariwisata ke 
pusat pelayanan informasi 
Budaya dan Pariwisata  
provinsi dan melaksanakan 

Pelaksanaan evaluasi kegiatan

Penyusunan dan pelaporan 
kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan informasi dan 
promosi Budaya dan 
Pariwisata

Pelaksanaan kerjasama di 
bidang Budaya dan Pariwisata

Pelaksanaan promosi Budaya 
dan Pariwisata

Pelaksanaan Pengembangan 
sistem informasi pemasaran 
Budaya dan Pariwisata

Pelaksanaan penyuluhan dan 
bimbingan wisata



Jumlah Tampilan 
Tarian dan kesenian 
Daerah

Terlaksananya 
Kegiatan Promosi 
Pariwisata 
Kabuparen Minahasa

70 Tampilan 70 Tampilan

Jumlah Duta Wisata 
yang diutus dalam 
kegiatan Nyong Noni 
Sulut

Terlaksananya 
Kegiatan Promosi 
Pariwisata 
Kabuparen Minahasa

2 Orang 2 Orang

13 Seksi Penyuluhan
dan Bimbingan
Wisata

Jumlah Pemandu 
Pariwisata yang 
berkwalifikasi

Terlaksanakan 
peningkatan 
kapasitas SDM 
Pariwisata

25 Orang 25 25 25 Orang

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan penyuluhan dan 
bimbingan wisata

Melaksanakan koordinasi 
perumusan kebijakan 
penyuluhan dan bimbingan 
wisata

Melaksanakan pengumpulan 
dan penyusunan bahan 
penyuluhan dan bimbingan 
wisata

Melaksanakan kegiatan 
penyuluhan dan bimbingan 
wisata

Melaksanakan 
pengembangan sumberdaya 
manusia di bidang 
kepariwisataan

Melakukan pendataan dan 
dokumentasi Budaya dan 
Pariwisata

Membuat dan 
menyebarluaskan brosur, 
leafleat, guide book dan 
poster daerah tujuan wisata

Melaksanakan evaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Melakukan koordinasi 
dengan pemerintah pusat 
dan provinsi untuk 
pelaksanaan event promosi 
di luar negeri

Melakukan branding Budaya 
dan Pariwisata nasional dan 
penetapan tagline Budaya 
dan Pariwisata



Jumlah SDM 
Pariwisata yang 
mengikuti Pelatihan 
Pemandu Pariwisata

Terlaksanakan 
peningkatan 
kapasitas SDM 
Pariwisata

40 Orang 40 40 40 Orang

14 Seksi Kerjasama
dan Pemasaran 

15 Seksi Informasi dan
Promosi 

Jumlah bahan 
promosi cetakan dan 
souvenir yang 
diadakan untuk 
promosi pariwisata 
(selling)

Peningkatan 
Strategis Pemasaran 
Pariwisata 
(Branding, 
Advertising, Selling

7.960 buah 7.960 buah

Melaksanakan kerjasama 
internasional pengembangan 
destinasi Budaya dan 
Pariwisata
Melaksanakan kerjasama 
pengembangan destinasi 
Budaya dan Pariwisata

Menetapkan dan 
melaksanakan pedoman 
kerjasama pemasaran Budaya 
dan Pariwisata

Melakukan koordinasi 
penyusunan dan penetapan 
pedoman perencanaan 
pemasaran Budaya dan 
Pariwisata

Melakukan kerjasama dengan 
pemerintah provinsi untuk 
melaksanakan dan mengikuti 
pameran/event, roadshow 
Budaya dan Pariwisata

Melakukan evaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja
Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan kerjasama dan 
pemasaran Budaya dan 
Pariwisata
Melaksanakan koordinasi dan 
melaksanakan perumusan 
kebijakan kerjasama dan 
pemasaran Budaya dan 
Pariwisata

Melaksanakan penyuluhan 
dan pengembangan 
sumberdaya manusia sekitar 
kawasan wisata



Terlaksananya 
pembuatan video 
promosi pariwisata 
dalam rangka 
branding dan 
advertising 
pariwisata Minahasa

Peningkatan 
Strategis Pemasaran 
Pariwisata 
(Branding, 
Advertising, Selling

16 Bidang Pariwisata

Jumlah Destinasi 
Wisata yang 
berkembang

Meningkatkan 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata

5 Destinasi 5 Destinasi

16 Seksi Objek Wisata Tugas

Pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang kepariwisataan

Pelaksanaan pengembangan 
dan pembinaan objek wisata, 
atraksi wisata, rekreasi dan 
hiburan, akomodasi, rumah 
makan dan bar

Pengkoordinasian, fasilitasi 
dan pelaksanaan 
pertimbangan teknis atas ijin 
kegiatan kepariwisataan

Pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi

Pelaksanaan penyusunan dan 
pelaporan kegiatan

Tugas

Melaksanakan kegiatan di 
bidang objek wisata, rekreasi 
dan hiburan umum, 
akomodasi rumah makan dan 
bar serta melaksanakan tugas 
yang diberikan oleh Kepala 
Dinas

Fungsi
Pelaksanaan kebijakan 
Nasional dan Provinsi serta 
penetapan kebijakan daerah 
di bidang kepariwisataan

Pelaksanaan pedoman 
Nasional, Provinsi dan 
penetapan pedoman 
penyelenggaraan 
kepariwisataan Daerah

Melakukan evaluasi dan 
menyampaikan laporan hasil 
kegiatan



Tersedianya 
Dokumen Ranperda 
RIPARKAB

1 1 1 1

Jumlah Objek Wisata 
yang terpelihara 

Meningkatkan 
kualitas Objek 
Wisata Unggulan

1 objek 1 objek

Jumlah 
Pembangnunan 
Atraksi

Meningkatkan 
kualitas Objek 
Wisata Unggulan

3 Jenis 3 Jenis

17 Seksi Rekreasi dan
Hiburan Umum

Melaksanakan evaluasi dan 
melapokan hasil kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja
Melaksanakan kebijakan 
Nasional dan Provinsi di 
bidang rekreasi dan hiburan 
umum

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan rekreasi dan 
hiburan umum

Melaksanakan pemantauan 
dan pengendalian 
perkembangan objek wisata
Melakukan inventarisasi dan 
pemetaan potensi objek 
wisata
Melakukan penetapan lokasi 
objek wisata dan kawasan 
Pariwisata
Melakukan pembuatan tapak 
kawasan dan site plan

Melakukan bimbingan dan 
pembinaan usaha-usaha jasa 
Pariwisata

Melakukan koordinasi dan 
fasilitasi penetapan retribusi 
objek wisata dan kawasan 
Pariwisata

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja
Melaksanakan kebijakan 
nasional dan provinsi di 
bidang objek wisata
Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan objek wisata

Melaksanakan koordinasi 
perumusan kebijakan teknis 
kegiatan objek wisata
Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan memberikan 
pertimbangan teknis atas ijin 



 Jumlah 
pembangunan 
Atraksi (Daya Tarik 
Wisata) di kawasan 
Wisata Danau 
Tondano

Meningkatkan 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Kawasan Prioritas 
Pariwisata

2 Jenis 2 Jenis

Jumlah peserta 
Pelatihan tata Kelola 
Destinasi Pariwisata

Meningkatkan 
kapasitas Pengelola 
Destinasi tempat 
Rekreasi dan 
Hiburan Umum

208 Orang 208 Orang

18 Seksi Akomodasi,
Rumah Makan dan
Bar 

Jumlah peserta dan 
pelatihan Tata Kalola 
Home Stay dan 
Pemandu Wisata 
Kuliner

Meningkatkan 
kapasitas 
Pengelolaan 
Akomodasi Rumah 
Makan dan Bar

88 Orang 44 44 44 44 88 OrangMelaksanakan 
pengembangan dan 
pembinaan akomodasi, 
rumah makan, bar dan 
restoran

Melakukan evaluasi dan 
melapokan hasil kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan akomodasi, 
rumah makan dan bar
Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
kebijakan di bidang 
akomodasi, rumah makan 
dan bar

Melaksanakan perumusan 
kebijakan penyelenggaraan 
rekreasi dan hiburan umum
Melaksanakan penyusunan 
pedoman operasional  
penyelenggaraan rekreasi 
dan hiburan umum
Melaksanakan survey dan 
pemetaan lokasi tempat 
rekreasi dan hiburan umum
Melakukan penataan tempat 
rekreasi dan hiburan umum

Melakukan peningkatan dan 
pengembangan usaha 
rekreasi dan hiburan umum

Melakukan pembinaan 
terhadap usaha-usaha 
rekreasi dan hiburan umum



Data Potensi 
Pariwisata

Tersedianya Data 
Potensi Pariwisata

1 dokumen 1 1 1 dokumen

19 Bidang Kesenian

Pelaksanaan kebijakan 
Nasional dan Provinsi serta 
penetapan kebijakan daerah 
di bidang kesenian

Pelaksanaan pedoman 
Nasional, Provinsi dan 
penetapan pedoman di 
bidang kesenian

Pelaksanaan kebijakan 
daerah bidang kesenian

Pelaksanaan perlindungan, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan Pariwisata

Melakukan koordinasi 
pemberian label 
Recommended For Tourism

Melakukan evaluasi dan 
menyampaikan laporan hasil 
kegiatan

Tugas

Melaksanakan kegiatan di 
bidang pengembangan dan 
pelestarian seni tradisional 
dan non tradisional, atraksi 
seni, pengembangan minat 
dan bakat serta 
melaksanakan tugas yang Fungsi

Melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian kegiatan 
dan perkembangan 
akomodasi, rumah makan, 
bar dan restoran
Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan memberikan 
pertimbangan teknis 
pemberian ijin operasional 
rumah makan, bar dan 
restoran
Melaksanakan penetapan 
klasifikasi dan akreditasi 
rumah makan, bar dan 
restoran

Melakukan penyusunan 
petunjuk teknis klasifikasi dan 
akreditasi rumah makan, bar 
dan restoran

Melakukan penilaian kriteria 
akomodasi



Jumlah Karya Budaya 
yang di revitalisasi 
dan di inventarisasi

Meningkatkan 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya

6 Karya Budaya 6 Karya Budaya

20 Seksi 
Pengembangan 
dan Pelestarian 
Seni Tradional dan 
Non Tradisional

Jenis perlengkapan 
dan peralatan 
kesenian dan 
kebudayaan yang 
diadakan

Tersedianya 
peralatan dan 
perlengkapan untuk 
pengembangan 
kesenian dan 
kebudayaan daerah

2 Jenis 2 Jenis

Melakukaan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
pelestarian seni tradisional 
dan non tradisionalMelaksanakan pembentukan 
dan/atau pengelolaan pusat 
kegiatan kesenian

Penyusunan dan pelaporan 
hasil kegiatan

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan pengembangan 
dan pelestarian seni 
tradisional dan non 
tradisional

Melakukan koordinasi 
perumusan kebijakan di 
bidang pelestarian seni 
tradisional dan non 

Pelaksanaan pengembangan 
dan pembinaan minat dan 
bakat seni
Pelaksanaan perlindungan, 
pengembangan dan 
pemanfaatan kesenian
Pelaksanaan pembentukan 
dan/atau pengelolaan pusat 
kegiatan kesenian

Pelaksanaan prosedur 
perawatan dan pengamanan 
aset atau benda kesenian 
(karya seni)

penyelenggaraan festival, 
pameran, dan lomba seni
Pelaksanaan evaluasi

Pelaksanaan pengembangan 
dan pelestarian seni 
tradisional dan non 
tradisional
Pengkoordinasian, fasilitasi 
dan pelaksanaan atraksi seni



Jumlah Dokumen 
Database kesenian 
dan kebudayaan 
yang tersusun

Terlaksananya 
penyusunan 
database Kesenian 
dan kebudayaan

1 Dokumen 1 Dokumen

21 Seksi Atraksi Seni 

Jumlah Festival seni 
dan Budaya yang 
dilaksanakan

Penyelenggaraan 
Festival Seni dan 
Budaya

1 Festival 1 Festival

Jumlah tampilan 
tarian dan kesenian 
daerah

Terlaksananya 
Atraksi Seni dan 
Budaya

17 17

22 Seksi 
pegembangan 
Minat dan Bakat 

Tugas

Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja

Melakukan koordinasi 
perumusan kegiatan di 
bidang atraksi seni
Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
atraksi seni dan budaya; 
Melakukan pengiriman misi 
kesenian dalam rangka 
kerjasama luar negeri

Melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan memberikan 
pertimbangan teknis atas ijin 
usaha atraksi seniMembuat jadwal 
pelaksanaan atraksi seni
Melakukan evaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan

Melakukan inventarisasi dan 
pembinaan kelompok-
kelompok seni tradisional 
dan non tradisional

Melakukan evaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan

Tugas
Melakukan koordinasi  
penyusunan rencana dan 
program kerja
Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan atraksi seni

Melakukan peningkatan 
bidang apresiasi seni 
tradisional dan non 
Melakukan perlindungan, 
pengembangan dan 
pemanfaatan seni tradisional 
dan non tradisional

Melakukan dokumentasi dan 
publikasi seni tradisional dan 
non tradisional
Melakukan inventarisasi seni 
tradisional dan non 
tradisional



Tersedianya SDM 
Pariwisata yang 
dapat 
mempromosikan 
wisata daerah

Terlaksananya 
festival, pameran, 
dan lomba seni

Melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan seni

Melaksanakan festival, 
pameran, dan lomba seni

Melakukan evaluasi dan 
melaporkan hasil kegiatan

Menyusun petunjuk teknis 
pelaksanaan pengembangan 
minat dan bakat seni

Melakukan koordinasi 
perumusan kebijakan di 
bidang pengembangan minat 
dan bakat seniMelakukan koordinasi, 
fasilitasi dan melaksanakan 
pengembangan minat dan 
bakat seni


