
BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. GAMBARAN UMUM WISATA API TAK KUNJUNG PADAM
1. Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten Pamekasan

Ruang  lingkup  wilayah  yang  diambil  adalah  Kabupaten  Pamekasan,

merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan

terletak pada posisi 1130 19’ sampai 1130 58’ BT dan 60 51’ sampai 70 31’

LS.  Kabupaten  Pamekasan  memiliki  batas-batas  administrasi  wilayah

sebagai berikut:
Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Selat Madura
Sebelah timur : Kabupaten Sumenep
Sebelah barat : Kabupaten Sampang

Luas wilayah Kabupaten Pamekasan mencapai 79.230 hektar atau 792,3

km2.  Wilayah  Kabupaten  tidak  berada  pada  ketinggian  yang  sama.  Di

kawasan  selatan  seperti  kecamatan  Tlanakan  dan  Pademawu  dan  utara

seperti  kecamatan  Batumarmar  dan  Pasean  berada  di  dekat  laut.  Luas

wilayah berdasarkan ketinggian secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pada

ketinggian  0-100  meter  di  atas  permukaan  air  laut.  Luas  wilayah  yang

berada pada ketinggian ini sebanyak 39.608 hektar atau 398,08 km2. Semua

kecamatan kecuali Kadur, sebagian wilayahnya terdapat pada ketinggian 0-

100 meter di atas permukaan laut. Semua wilayah kecamatan Kadur (3.071

ha)  berada  pada  ketinggian  101-500  meter  di  atas  permukaan  laut.

Sebaliknya seluruh wilayah kecamatan Pademawu berada pada ketinggian di

bawah  100  meter  di  atas  permukaan  air  laut.  Sedangkan  wilayah  pada

ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut seluas 39.622 hektar atau

396,22 km2.
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Kabupaten  Pamekasan  terdiri  dari  13  kecamatan,  yaitu  Tlanakan,

Pamekasan,  Proppo,  Pademawu,  Galis,  Larangan,  Palengaan,  Pegantenan,

Pakong,  Kadur,  Waru,  Pasean  dan  Batu  marmar.  Kabupaten  Pamekasan

terdiri  dari  sebanyak  178  desa  dan  11  kelurahan.  Dilihat  dari  luas  per

kecamatan,  terlihat  bahwa  Batumarmar  yang  berada  di  kawasan  sebelah

utara merupakan kecamatan terluas, yaitu 9.707 hektar atau sebesar 12,25

dari luas Kabupaten Pamekasan. Sebaliknya kecamatan Pamekasan memiliki

luas wilayah paling sempit, yaitu 2.647 hektar atau sebesar 3,34%.
2. Gambaran Umum Obyek Wisata Api tak Kunjung Padam

Obyek wisata Api Tak Kunjung Padam terletak di Desa Larangan Tokol

Kecamatan Tlanakan. Di lokasi ini terdapat dua lokasi sumber api dan hanya

satu yang dikembangkan. Di lokasi ini terdapat sumber air belerang tetapi

saat ini sumber tersebut sudah tidak mengalir. Lokasi wisata ini tergolong

strategis  karena  selain  dekat  dengan kota  juga  dekat  dengan lokasi  jalan

arteri  primer  (800 m dari  jalur  lintas  selatan  Madura).  Daya tarik  utama

obyek wisata ini adalah api pada saat malam hari. Aktivitas wisatawan di

obyek wisata ini adalah elihat keindahan kobaran api. Di lokasi wisata ini

tersedia  kios-kios  souvenir  khas  Madura,  buah-buahan  dan  makanan.  Di

lokasi  wisata  terdapat  lokasi  parkir,  kamar  mandi  dan  WC.   Kendala

pengembangan  obyek  wisata  Api  Tak  Kunjung  Padam  saat  ini  adalah

rusaknya jalan  menuju obyek wisata.  Lokasi  pedagang yang tidak tertata

rapi sehingga menyebabkan obyek wisata ini terkesan kumuh dan kotor. Di

lokasi wisata banyak terdapat pengemis/ peminta-minta yang mengganggu

kenyamanan wisatawan.
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Gambar 1. Peta Lokasi Wisata Api Tak Kunjung Padam
B. Visi, Misi & Tujuan Pariwisata Pamekasan

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pamekasan

mempunyai  rencana  strategis  yang  berorientasi  pada  hasil  yang  ingin

dicapai  selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu untuk Tahun 2017 - 2018

dengan  memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang  ada  atau

mungkin  timbul  dalam Implementasi  Rencana  Strategis  Dinas  Pariwisata

dan Kebudayaan  Kabupaten Pamekasan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

pada tahun ke 1 ini mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan.
1. Visi Pariwisata Pamekasan

Pemerintahan  Kabupaten  Pamekasan  dalam  penyelenggaraan

pemerintahan  dan  pembangunan  telah  menetapkan  visi  sebagai  berikut:

“Terwujudnya  Pariwisata  Pamekasan  sebagai  Tujuan  Wisata  yang

Berbasis Karakteristik Lokal dan Mendorong Potensi Daerah”.
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2. Misi Pariwisata Pamekasan
Misi  pengembangan  kepariwisataan  di  Kabupaten  Pamekasan  adalah

sebagai berikut:
a. Mengembangkan  destinasi  wisata  yang  berbasis  masyarakat,

berkarakteristik   lokal,  dan  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan

ekonomi daerah.
b. Meningkatkan  potensi  seni  dan  budaya  sebagai  sebuah  pertunjukan

bernilai jual tanpa mencabut akar budayanya.
c. Peningkatan infrastruktur pariwisata.
d. Menjadikan  pariwisata  sebagai  wahana  menciptakan  kesempatan

berusaha dan bekerja serta berinvestasi.
e. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
3. Tujuan Pariwisata Pamekasan

Dalam  setiap  perencanaan  yang  sistematis  pada  akhirnya

mempunyai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  sesuai  dengan  Visi,  Misi  yang

diembannya, baik dalam jangka pendek, jangka  menengah maupun tujuan

dalam jangka panjang.

Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pamekasan

mempunyai tujuan  dalam waktu tertentu antara lain:

1. Meningkatkan  Kontribusi  Sektor  Pariwisata  dalam  Pembangunan

Daerah.
2. Tujuan dan sasaran:

Tabel 3.1
Tujuan dan peningkatan pembangunan daerah

No Tujuan

Sasa Terwujudnya
Pariwisata yang

Berkompetitif, serta
Memicu Peningkatan
Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran
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1 Meningkatkan 
Kontribusi Sektor 
Pariwisata dalam 
Pembangunan 
Daerah

Terwujudnya  pariwisata
yang  berdaya  saing,
mendorong pengembangan
potensi  daerah  yang
berbasis karekteristik lokal

 Prosentase peningkatan 
kunjungan wisatawan

 Prosentase peningkatan 
PAD Pariwisata

 Prosentase seni budaya 
menjadi daya tarik wisata

2 Tercapainya 
prestasi olahraga 
daerah

Meningkatnya prestasi 
olahraga di tingkat provinsi 
Jawa Timur

Prosentase cabor 
berprestasi 

3 Terwujudnya 
kelestarian seni 
budaya daerah

 Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam 
kegiatan kesenian daerah

 Meningkatnya kelestarian 
cagar budaya daerah

 Prosentase kelompok 
seni budaya yang aktif

 Prosentasi Cagar budaya 
yang baik

 4 Tercapainya  
kinerja pariwisata 
daerah

 Meningkatnya 
kunjungan wisata daerah

 Prosentasi  kunjungan 
wisata daerah

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017
C. Prioritas Pengembangan Daerah Pariwisata Pamekasan

Prioritas  daerah  disusun  berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  antara

lain keterkaitan dengan visi dan misi, kewenangan provinsi, serta dukungan

dan ketersediaan sumberdaya pendukung adalah sebagai berikut:
1. Pengembangkan  industri  pariwisata  berbasis  pemberdayaan  ekonomi

masyarakat  dengan  memperluas  lapangan  kerja dan  kesempatan

berusaha  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan

pendapatan asli daerah.
2. Peningkatkan  mutu  dan  inovasi  sumberdaya  pariwisata  dan  produk

pariwisata,  sistem  pelayanan,  manajemen,  dan  pemeliharan  kualitas

obyek wisata.
3. Menumbuhkan dan  mengembangkan  obyek wisata  berbasis  seni  dan

budaya, bernuansa agamis dan ramah lingkungan.
4. Peningkatan  kualitas  pemasaran  pariwisata  melalui  kerjasama  antara

lembaga/institusi  terkait,  stakeholders,  dan  pemerhati  pariwisata
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berdasarkan pada pengembangan daerah tujuan wisata berwawasan seni

dan budaya, bernuansa agamis dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan  sinergi  berbagai  kebijakan,  konsep,  penataan,

pengembangan  pariwisata  secara  terencana,  terarah,  integrative,  dan

berkelanjutan.
6. Membangun dan  memelihara  sarana  dan  prasarana  penunjang  obyek

wisata.
7. Meningkatkan  peran/keterlibatan  masyarakat  terhadap  pengelolaan

daerah tujuan atau obyek wisata.
8. Memelihara kualitas lingkungan daerah tujuan wisata sehingga mampu

memberikan keuntungan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Strategi

Berdasarkan  analisa  SWOT  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka

diperoleh  beberapa  strategi  pengembangan  pariwisata  yang  selanjutnya  akan

menjadi  masukan  bagi  perumusan  kebijakan  daerah  terhadap  pengembangan

pariwisata.  Strategi  pengembangan  merupakan  “baseline”  dalam  perencanaan

pariwisata  ini,   hal  ini  disebabkan  karena  perolehan  strategi  pengembangan

dirumuskan berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang terjadi di

lapangan,  sehingga  strategi  yang  telah  dirumuskan  dapat  memberikan

rekomendasi yang cukup konkrit terhadap solusi atas permasalahan yang selama

ini sedang terjadi.
Beberapa  sumber  yang  menjadi  masukan  dalam  penentuan  strategi

pengembangan  pariwisata  Pamekasan  yang  pertama  adalah  kompilasi  data

sekunder, sumber data ini memberikan banyak informasi terkait kondisi pariwisata

serta beberapa faktor-faktor pendukungnya. Beberapa faktor tersebut selanjutnya

memberikan gambaran terkait daya dukung sarana dan prasarana pariwisata, serta
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faktor  lain  yang  berpengaruh  terhadap  tumbuh  kembangnya  pariwisata

Pemekasan. Sumber data yang kedua adalah observasi dan survey lapangan, hal

ini  dimaksudkan sebagai validitas  data sekunder yang telah diolah sebelumnya

serta memahami kondisi di lapangan terkait  permasalahan dan gambaran solusi

yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat serta stakeholders terkait.
Analisa  SWOT pada bab 3 telah  menelurkan 11 strategi  yang dirumuskan

berdasarkan kekuatan  (strength),  kelemahan  (weakness),  peluang (opportunity),

dan ancaman (threats). Adapun strategi yang telah dirumuskan antara lain:
a. Memperkuat ciri khas wisata Pamekasan yang sesuai dan diminati oleh

pengunjung  baik  pengunjung  lokal  maupun  luar  daerah  (premarket)

melalui perencanaan yang komprehensif.
b. Membentuk Brand Image baru berupa “The Real Madura”, yang mana

brand tersebut  memiliki  visi  “Seluruh  kebudayaan  serta  keunggulan

pulau  Madura  dapat  anda  temukan  di  Pamekasan”,  brand ini  akan

mendorong industri pariwisata yang terpusat di Pamekasan.
c. Keberadaan Suramadu dapat  memperluas  jangkauan pasar wisatawan

luar daerah, sehingga target pasar Pamekasan adalah Jawa Timur hingga

nasional.
d. Membentuk MTB (Madura Tourism Board) yang di sahkan oleh daerah

melalui Perda sebagai badan kerjasama antara pemerintah dengan pihak

swasta agar pengelolaan pariwisata lebih terarah, terpadu, dan efektif.
e. Pembangunan  fasilitas  penunjang  serta  sarana  dan  prasarana  untuk

mendorong tumbuh kembangnya pariwisata Pamekasan.
f. Pembuatan situs khusus pariwisata Pamekasan sebagai media informasi

yang nantinya akan dihubungkan (link) dengan situs-situs wisata dan

travel agent (kerjasama promosi dengan swasta).
g. Memperkuat fasilitas dan persuasive market (promo) pada obyek tujuan

wisata di Pamekasan.
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h. Mendukung  upaya  pihak  keamanan  (polisi)  terhadap  pemberantasan

kriminalitas serta praktek perdagangan miras,  obat-obat terlarang dan

prostitusi di kawasan pariwisata Pamekasan.
i. Meningkatkan citra  pariwisata  Pamekasan melalui  media komunikasi

baik event maupun situs khusus pariwisata Pamekasan.
j. Mengemas obyek wisata Madura di Pamekasan dalam suatu tour paket

wisata sehingga menarik wisatawan.
k. Pemda  dengan  swasta  membangun  fasilitas  dan  membentuk

managemen pengelola yang profesional pada obyek tujuan wisata yang

diminati pengunjung.

2. Kebijakan
Kebijakan  merupakan  langkah  strategis  untuk  mencapai  sasaran

pembangunan.  Kebijakan  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten

Pamekasan  diperoleh  dengan  mempertimbangkan  strategi  yang  dihasilkan

berdasarkan  analisa  SWOT  dan  prioritas  daerah  yang  mana  didasarkan  pada

kebutuhan  serta  kesesuaian  dengan  visi  dan  misi  daerah.  Adapun  kebijakan

pengembangan pariwisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2031 digambarkan

pada table berikut.
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Tabel 3.2
Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Prioritas Daerah Strategi
Pengembangan

Kebijakan Dasar
Kebijakan

PD SP

1. Mengembangkan
industri 
pariwisata 
berbasis 
pemberdayaan 
ekonomi 
masyarakat 
dengan 
memperluas 
lapangan kerja 
dan kesempatan 
berusaha dalam 
rangka 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat dan 
pendapatan asli 
daerah.

2. Meningkatkan 
mutu dan inovasi 
sumberdaya 
pariwisata dan 
produk 
pariwisata, 
system 
pelayanan, 
manajemen dan 
pemeliharaan 
kualitas obyek 
wisata

3. Menumbuhkan 
dan 
mengembangkan 
obyek wisata 

1.Memperkuat ciri
khas wisata 
Pamekasan yang
sesuai dan 
diminati oleh 
pengunjung, 
baik pengunjung
local maupun 
luar daerah 
(promarket) 
melalui 
perencanaan 
yang 
komprehensif

2.Membentuk 
brand image 
baru berupa “the
real Madura”, 
yang mana 
brand tersebut 
memiliki visi 
“seluruh 
kebudayaaserta 
keunggulan 
pulau Madura 
dapat anda 
temukan di 
Pamekasan”, 
brand ini akan 
mendorong 
industri 
pariwisata yang 
terpusat di 
Pamekasan.

1. Pembentukan  
MTB sebagai 
badan yang 
mengelola 
kegiatan 
pariwisata 
Pamekasan

3 
point 
(2, 5, 
9)

9 
point 
(1, 2, 
4, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
11)

2. Penguatan ciri 
khas pariwisata 
Pamekasan

4 
point 
(1, 2, 
3, 7)

3 
point 
(1, 2, 
9)

3. Menumbuhkan 
sentra-sentra

3 
point 
(1, 2, 
7)

3 
point 
(1, 2, 
7)

4. Penguatan 
keterampilan 
masyarakat 
terhadap budaya 
dan cirri khas 
Pamekasan

4 
point 
(1, 2, 
3, 7)

3 
point 
(1, 2, 
7)

5. Penguatan 
keterampilan 
masyarakat 
terkait 
kemampuan 
berwirausaha

3 
point 
(1, 2, 
7)

3 
point 
(2, 5, 
10)

6. Pemerataan 
sentra-sentra 
kerajinan rakyat

3 
point 
(1, 2, 
7)

2 
point 
(2, 5)
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berbasis seni dan 
budaya, 
bernuansa agamis
dan ramah 
lingkungan

4. Meningkatkan 
kualitas 
pemasaran 
pariwisata 
melalui 
kerjasama antara 
lembaga/institusi 
terkait, 
stakeholders dan 
pemerhati 
pariwisata 
berdasarkan pada
pengembangan 
daerah tujuan 
wisata 
berwawasan seni 
dan budaya, 
bernuansa agamis
dan ramah 
lingkungan

5. Mewujudkan 
sinergi berbagai 
kebijakan, 
konsep penataan, 
pengembangan 
pariwisata secara 
terencana, 

3.Keberadaan 
Suramadu dapat 
memperluas 
jangkauan pasar 
wisatawan luar 
daerah, sehingga
target pasar 
pamekasan 
adalah Jawa 
Timur hingga 
nasional.

4.Membentuk 
MTB (Madura 
Tourism Board) 
yang disahkan 
oleh daerah 
melalui perda 
sebagai badan 
kerjasama antara
pemerintah 
dengan pihak 
swasta agar 
pengelolaan 
pariwisata lebih 
terarah, terpadu, 
dan efektif.

5.Pembangunan 
fasilitas 
penunjang serta 
sarana dan 
prasarana untuk 
mendorong 

7. Penguatan pola 
distribusi hasil 
kerajinan rakyat, 
sehingga 
memberikan 
peluang positif 
terhadap 
penerimaan pasar
yang pada 
akhirnya 
meningkatkan 
jumlah produksi.

2 
point 
(1, 4)

2 
point 
(2, 5)

8. Penguatan image 
“the real 
Madura” di 
setiap kegiatan 
pariwisata, hal ini
dimaksudkan 
sebagai bahasa 
promosi yang 
harapannya dapat
menarik 
pengunjung 
untuk datang ke 
Pamekasan

2 
point 
(1, 4)

5 
point 
(1, 2, 
7, 9, 
10)

9. Perrbaikan 
system promosi 
yang lebih 
menjual dan 
berdaya saing

1 
point 
(4)

7 
point 
(1, 2, 
4, 6, 
7, 9, 
10)
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terarah, 
integrative dan 
berkelanjutan

6. Membangun dan 
memelihara 
sarana dan 
prasarana 
penunjang obyek 
wisata

7. Meningkatkan 
peran 
serta/keterlibatan 
masyarakat 
terhadap 
pengelolaan 
daerah tujuan 
atau obyek wisata

8. Memelihara 
kualitas 
lingkungan 
daerah tujuan 
wisata sehingga 
mampu 
memberikan 
keuntungan bagi 
masyarakat 
secara 
berkelanjutan.

tumbuh 
kembangnya 
Pariwisata 
Pamekasan.

6.Pembuatan situs 
khusus 
pariwisata 
Pamekasan 
sebagai media 
informasi yang 
nantinya akan 
dihubungkan 
(link) dengan 
situs-situs wisata
dan travel agent 
(kerjasama 
promosi dengan 
swasta)

7.Memperkuat 
fasilitas dan 
persuasive 
market (promo) 
pada obyek 
tujuan wisata di 
Pamekasan

8.Mem-blowup 
keseriusan pihak
keamanan 
(polisi) terhadap
pemberantasan 
kriminalitas 
serta praktek 
perdagangan 
miras, obat-obat 
terlarang dan 
prostitusi di 
kawasan 

10. Memperbesar 
target pasar 
pengunjung 
pariwisata 
Pamekasan 
dengan cara 
memperluas 
cakupan 
promosi dan 
menyesuaikan 
obyek wisata 
yang ada 
dengan 
kebutuhan serta 
keinginan 
pengunjung

1 
point 
(4)

3 
point 
(2, 3)

11. Peningkatan 
evaluasi dan 
monitoring 
terhadap 
pengelolaan 
pariwisata

3 
point 
(2, 5, 
8)

5 
point 
(4, 5, 
8, 9, 
11)

12. Penciptaan 
image aman dan
nyaman dengan 
cara 
mempromosika
n program-
program yang 
cenderung 
menunjukkan 
kualitas 
keamanan 
wilayah serta 
pemberantasan 
kriminalitas

5 
point 
(2, 4, 
5, 6, 
8)

6 
point 
(4, 5, 
6, 7, 
8, 9)
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parowosata 
pamekasan

9. Meningkatkan 
citra pariwisata
pamekasan 
melalui media 
komunikasi 
baik event 
maupun situs 
khusus 
pariwisata 
pamekasan

10. Mengemas 
obyek wisata 
Madura di 
Pamekasan 
dalam suatu 
tour paket 
wisata 
sehingga 
menarik 
wisatawan

11. Pemda dengan 
swasta 
membangun 
fasilitas dan 
membentuk 
management 
pengelola yang
professional 
pada obyek 
tujuan wisata 
yang diminati 
pengunjung

13. Meningkatkan 
kualitas 
keamanan dan 
kenyamanan 
kunjungan  di 
setiap obyek 
wisata bahkan 
di setiap sudut 
kota Pamekasan

3 
point 
(5, 6, 
8)

5 
point 
(4, 5, 
8, 9, 
11)

14. Peningkatan 
hubungan antar 
stakeholders 
dengan 
berbagai 
kegiatan, guna 
mempererat 
hubungan 
semua semua 
pihak sehingga 
berdampak 
positif terhadap 
tumbuh 
kembangnya 
kawasan 
pariwisata 
Pamekasan

4 
point 
(1, 2, 
4, 5)

2 
point 
(4, 
11)

15. Memperkuat 
kerjasama 
antara 
pemerintah dan 
swasta, hal ini 
dapat berupa 
program-
program 
promosi yang 
menjadi strategi
penarikan 
pengunjung

2 
point 
(4, 5)

2 
point 
(4, 
11)
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16. Perbaikan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pariwisata

2 
point 
(6, 8)

2 
point 
(4, 
11)

17. Penguatan 
kerjasama 
antara 
pemerintah 
dengan 
investor, guna 
menanamkan 
investasi di 
sektor 
pariwisata

3 
point 
(4, 5, 
6, 8)

2 
point 
(4, 
11)

18. Menjalin 
hubungan yang 
serius dengan 
berbagai media 
promosi, 
sehingga dapat 
meningkatkan 
brand image 
kawasan

1 
point 
(4)

2 
point 
(4, 
11)

19. Penataan 
kembali setiap 
obyek wisata 
baik terkait 
dengan daya 
tariknya 
maupun konsep 
yang 
ditawarkan 
kepada 
pengunjung

4 
point 
(1, 2, 
3, 4)

7 
point 
(1, 2, 
4, 5, 
7, 9, 
11)
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20. Penguatan 
program-
program 
pariwisata 
tahunan

2 
point 
(4, 5)

3 
point 
(4, 
10, 
11)

21. Peningkatan 
program-
program 
kerjasama antar 
dinas di 
Kabupaten 
Pamekasan

2 
point 
(4, 5)

6 
point 
(1, 2, 
4, 7, 
9, 10)

22. Peningkatan 
program-
program 
kerjasama antar 
pemerintah 
daerah, baik di 
Pulau Madura 
maupun di luar 
pulau Madura

2 
point 
(4, 5)

6 
point 
(1, 2, 
4, 7, 
9, 10)

Sumber : Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kab Pamekasan Tahun 2017
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E. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan
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BIDANG
PARIWISATA

SEKSI
PENGEMBANGAN

SARANA DAN
PARASARANA WISATA

SEKSI     BUDAYA
DAN KESENIAN

SEKSI SEJARAH DAN
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SEKSI
PENGEMBANGAN

DESTINASI DAN DAYA
TARIK WISATA

SEKSI PEMBINAAN
NILAI2 TRADISIONAL

UPTD
SEKSI PEMBINAAN

JASA USAHA
PAIWISATA

KEPALA DINAS
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