LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR
TAHUN 2018
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 20182025

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah
TAHAPAN DAN
URAIAN

NO

TAHAPAN

1.

Tahapa
nI
2018 –
2023

a.

URAIA
Nwisata dalam berbagai tema berbasis kreatif dan inovatif
mengembangkan diversifkasi atau keragaman daya tarik

b. meningkatkan pemahaman,dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi
terciptanya iklim kondusif
Kepariwisataan
c. mengembangkan model pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar
d. mengembangkan fasilitasi,regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata
e. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah,Pemerintah Desa, masyarakat,dan swasta
f. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
g. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata
h. standarisasi dan sertifkasi SDM dan Industri di bidang pariwisata.

2.

Tahapan a. terwujudnya destinasi pariwisata bernuansa harmoni alam dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor
II
unggulan
b. terwujudnya pemasaran pariwisata yang beretika,informatif,dan komunikatif secara efektif dan efsien
2024 –2033
c. terwujudnya industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan industri
kreatif masyarakat,peningkatan investasi kepariwisataan dan kerjasama antar usaha pariwisata
d. terwujudnya Lembaga Kepariwisataan dan kapasitas SDM yang mampu menyinergikan pembangunan Industri
Pariwisata,Destinasi Pariwisata,dan
Pemasaran Pariwisata secara profesional,efektif, dan efsien
e. terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona
f. terwujudnya Jepara sebagai destinasi pariwisa terutama di Indonesia yang bernuansa harmoni alam dan budaya untuk
kesejahteraan masyarakat.

I.

DESTINASI PARIWISATA

A.

PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1:

Perencanaan pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO

STRATE
GI

INDIKASI
PROGRAM

1.

Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan OW ( RIPOW)

Menyusun RIPOW pada obyek unggulan yang paling potensial

2.

Menyusun regulasi tata
bangunan dan tata lingkungan
DPD dan KSPD

Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya
Tarik Wisata prioritas di DPDdanKSPD

TAHAPA
N
I
II

Arah Kebijakan 2: Penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO

1.

STRATE
GI
Monitoring dan pengawasan

INDIKASI
PROGRAM
Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail DPD dan
KSPD
b.
Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan
lingkungan pada
Daya Tarik Wisata di DPD dan KSPD
c.
Penetapan regulasi rencana detail DPD dan KSPD
a.

TAHAPA
N
I
II

Arah Kebijakan 3: Pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO

1.

B.

STRATE
GI
Peningkatan koordinasi antara
Pemerintah
Daerah,Pemerintah Desa,
masyarakat, dan pelaku usaha.

INDIKASI
PROGRAM

TAHAPAN
I

II

a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan
KSPD
b. Penyusunan modul penyebaran informasi dan publikasi peraturan
tentang DPD
dan KSPD kepada masyarakat dan pelaku
usaha Pariwisata c. PeningkatanPelayanan

DAYATARIK WISATA

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
NO
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM

1.

Mengembangkan Daya Tarik
Wisata baru di DPD yang
belum berkembang
kepariwisataannya

a.

Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya
dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (mass market)
maupun bagi segmen ceruk pasar (niche market)di kawasan yang
belum berkembang

b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana
prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang

c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu
dengan Daya
Tarik Wisata yang telah berkembang d isekitar lokasi
d. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai
pengelolaan dan pemeliharan untuk
mewujudkan community
based tourism di kawasan yang belum berkembang

NO

2.

STRATE
GI
Memperkuat upaya pengelolaan
Daya
Tarik Wisata dan lingkungan

TAHAPAN

INDIKASIPROGR
AM

I

e.

Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan DPD

a.

Fasilitasi pengembangan SDM

II

b. Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan
terhadap sumber daya kepariwisataan, budaya, dan lingkungan
spesifk (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata
c.

Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya
Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal.

Tarik

ArahKebijakan2: Pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas,daya saing dan daya tarik dalam
menarik minat dan kunjungan ulang wisatawan,loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
NO
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM

1.

2.

3.

Mengembangkan inovasi
manajemen daya tarik dan
kapasitas Daya Tarik Wisata
untuk mendorong akselerasi
perkembangan DPD.

a.

Penguatan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas
daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif Daya Tarik
Wisata alam, budaya dan khusus/buatanyangsedangberkembang

b.

Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan
Daya
Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks
regional,maupun nasional dan internasional

c.

Peningkatan
kualitas
dan
kapasitas
sarana
prasarana
dasar
untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan

Memperkuat upaya konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan dalam mendukung
intensifikasi

a.

Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya
pariwisata dan lingkungan spesifk (bentang alam/budaya)di sekitar
lokasi Daya Tarik Wisata
Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik
Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal.

Mengembangkan
keragamanDayaTarik
Wisata.

a.

b.

Pengembangan rentang aktiftas wisata dalam berbagai skala
(hard – soft attraction)pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata
alam,budaya dan

NO

STRATE
GI

TAHAPAN

INDIKASI
PROGRAM

I

II

buatan/ khusus untuk menarik segmen Wisatawan massal (mass
market) dan segmen ceruk pasar (nichemarket)
b.

Pengembangan dan inovasi jenis-jenis atraksi dengan berbagai tema
di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam
manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi

Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar di sekitar
lokasi Daya
Tarik Wisata.
c.

4.

Memperkuat upaya penataan
ruang wilayah dan konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan dalam mendukung
diversifikasi Daya Tarik Wisata

a.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan.
pemanfaatan, dan konservasi sumberdaya kepariwisataan

b.

Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik
Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal

Arah Kebijakan 3: Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas,keberlanjutan,dan
daya saing produk pada DPD
Arahk ebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO

1.

STRATEGI
Revitalisasi
struktur,elemendanaktivitas yang
menjadi penggerakkegiatan
Kepariwisataan

INDIKASI PROGRAM

I
II

Inovasi manajemen daya tarik denga npengembangan tema dan even
khusus
(soft attraction)yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;

Pengembangan programprogram interpretasi termasuk
yang berbasis teknologi

a.

b.

c.

NO

STRATEGI

INDIKASI PROGRAM

r lokasi dalamkonteksregional, nasional dan internasional
d.

2.

3.

Memperkuat
upaya
penataan
ruang wilayah dan konservasi
potensi Daya Tarik Wisata dan
lingkungan.
Memperkuat upaya pengembangan
Daya Tarik Wisata permuseuman
berbasis budaya dan sejarah.

b.

pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata
dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan
cagar budaya.

a.

inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum dengan
pengembangan tema dan even khusus (soft attraction)yang menjadi
kekuatan utama penggerak kunjungan

b.
e.

Arah
1)
2)
3)
4)
5)

Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk
meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan
a. peningkatan pengawasan,pengendalian pemanfaatan, dankonservasi
sumber daya Kepariwisataan

I

II
c.

peningkatan kualitas
dan kapasitas museum
untuk meningkatkan
kualitas kegiatan
Kepariwisataan
berbasis museum

fasilitasi Wisata
pendidikan berbasis museum
d.

pengembangan teknologi audio visualyang atraktif dan inovatif
dalam rangka modernisasi museum

fasilitasi pengembangan Wisata pendidikanbaikformal maupunnonformal.

Kebijakan 4 :Pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya meliputi:
DPD Utara Meliputi KSPD I dan KSPD II Sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi, Alam,Air, Budaya
DPD Timur Meliputi KSPD II,KSPD III,KSPD IV,KSPD VIII Sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi, Alam, Air,Agrowisata,Industri Kerajinan
DPD Selatan Meliputi KSPD VII,KSPD VIII ,KSPD IX Sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi,Alam,Air,Agrowisata,Budaya,Industri Kerajinan
DPD Barat Meliputi KSPD III,KSPD V,KSPD VI Sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi,Alam,Air,Budaya,Industri Kerajinan
DPD Karimunjawa Meliputi KSPD X Sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi,Alam,Air,Budaya

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Benteng Portugis Donorojo
dan sekitarnya

INDIKASI
PROGRAM
a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

2.

3.

4.

Candi Angin Tempur
Keling,Songgo Langit dan
sekitarnya

a. PengembanganDestinasi Pariwisata

Bondo,Empu
Rancak,Blebak,Pungkruk dan
sekitarnya

a.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

b.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

c.

Pengembangan Kemitraan

Gong Perdamaian,Kelapa Park
Pakis Aji dan sekitarnya

a.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

5.

6.

7.

Pantai Kartini,Pulau
Panjang,Bandengan Stadion
Gelora Bumi Kartini,Kamal
Junaidi dan sekitarnya

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Masjid Mantingan,Museum
Kartini,Pendopo Kabupaten dan
sekitarnya

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tenun Troso,Monel Kriyan dan
sekitarnya

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

8.

Mayong,Ari-ari Kartini,Hutan
Sreni dan sekitarnya

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan
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TAHAPAN
I

II

No

9.

STRATE
GI
Kelenteng Welahan,Rotan
Teluk dan sekitarnya

INDIKASI
PROGRAM

TAHAPAN
I

II

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Pengembangan Kemitraan

C.

FASILITAS KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan1: Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan DPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. Memberikan fasilitas kepada
a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana
Pemerintah Desa dan/atau
usaha pariwisata dengan nilai kompetitif;
kelompok masyarakat untuk
b. fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan
pembangunan fasilitas
masyarakat dalam pengembangan sarana usaha
Pariwisata dalam mendukung
pariwisata;dan
c. fasilitasi
kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga
perintisan DPD.
yangrendah bagi swasta dan masyarakat dalam
pengembangan
saranausaha
2. Meningkatkan fasilitasi kerjasama a. peningkatan
penyiapan
fasilitasPariwisata.
umum fsik dasar (jar.
Pemerintah Daerah dengan
swasta untuk pengembangan
fasilitas
pendukungPariwisata.
3. Merintisdan
mengembangkanfasilitas
umumdanfasilitasumumfisikdas
ar untuk mendukungkesiapan
dandaya saingDPD.

b.

listrikdanpenerangan, jar.telekomunikasi, jar.airbersih,
sistempembuanganlimbah) yang dibutuhkan oleh
caloninvestor;dan
peningkatan pembukaan lahanbarubagi investor

untukmembangunFasilitas
a. Kepariwisataan.
fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
di kawasan
b. Pariwisata;
fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan
Pariwisata;
c.
fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan
Pariwisata;
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ArahKebijakan2: Peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1.

2.

Mengembang berbagai skema
kemitraan antara Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa,
masyarakat dan swasta

a.

Mendorong berbagai
skema kemandirian
pengelolaan

a.

b.

pengembangan skema regulasi untuk mengatur perandan
tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam
pengembangan Fasilitas Kepariwisataan di kawasan
Pariwisata;dan
peningkatan
koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan
swasta dalam pelaksanaan kemiteraan dalam pengembangan
Fasilitas Kepariwisataan di kawasan Pariwisata.
pemberian kemandirian perandan tanggung jawab kepada
otoritas pengelola kawasan Pariwisata yang sudah mapan
dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisataan;dan

pemberianperan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah
secara
otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisataan
pada kawasan
a. evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisataan yangmemenuhi
b.

3.

Mendorong penerapan Fasilitas
Kepariwisataan yang memenuhi
standar kualitas yang ditentukan

kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (difable);dan
b.

pemberianperan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah
secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum,
fasilitas umum fsik dasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi
Pariwisata yang sudah berkembang .

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisataan bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya
dukung
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. mengembangkan regulasi
a. pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas
pembatasan perijinan untuk
Kepariwisataan pada kawasan Pariwisata dalam rangka menjaga
menjaga daya dukung
daya dukung;dan
b. keberlanjutan
koordinasi perijinan
pembangunan Fasilitas Kepariwisataan pada
lingkungan
kawasan
Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan
Pariwisata.

No
2.

3.

STRATE
GI
Menegakkan peraturan
perundang- undangan

Meningkatkan fungsi
perencanaan dalam
pengendalian pembangunan
fasilitas Pariwisata

INDIKASI
PROGRAM
a.
pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan
Fasilitas
padadan
kawasan
Pariwisata;
dan dalam pemeliharaan
b. Kepariwisataan
peningkatan peran
tanggung
jawab swasta
Fasilitas
Kepariwisataan
padapelanggar
kawasan Pariwisata.
a. pencabutan
ijin bagi
peraturan ambang batas
b.

TAHAPAN
I

II

pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisataan;
dan
penerapan
sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar
peraturan ambang batas pembangunan pembangunan
Fasilitas Kepariwisataan.

D. AKSESIBILITAS PARIWISATA
Arah kebijakan 1 : Peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Jepara menuju DPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1.

2.

Pembangunan fasilitas pada 7
(Tujuh) pintu masuk utama
wilayah Jepara

a.

Peningkatan, normalisasi, dan
pemeliharaan jaringan jalan
menuju dan antar DPD

a.

b.
c.

b.

Pembangunan identitas pintu masuk destinasi pariwisata
Peningkatan sarana dan prasarana
Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum
dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan
fasilitasi
wisata
Peningkatan
kualitas dan kuantitas jalan
Pengembangan akses jalan menuju DPD

Arah kebijakan 2 : Peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Pengembangan sistem
transportasi darat menuju
dan antar DPD

a.
b.

INDIKASI
PROGRAM
Pembangunan shelterbis pariwisata ditiap-tiap kawasan Wisata
Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum

TAHAPAN
I

II

No

STRATE
GI
c.
d.

INDIKASI
PROGRAM
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
Peningkatan kualitas dan kuantitas tourismsignage

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 3 : Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi programsebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Pengembangan
perlengkapan jalan umum
menuju dan antar DPD

INDIKASI
PROGRAM
a.
Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur
lalulintas
darat
b.
Mengembangkan
sistem dan jejaring informasi transportasi darat
Pariwisata
c.
Peningkatan perlengkapan jalan
d.

E.

TAHAPAN
I

II

Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan
keselamatan jasa transportasi Pariwisata

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. Pengembangan
a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan
potensi,kapasitas, dan
masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan
partisipasi masyarakat melalui
b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas
sosialisasi,pelatihan,
masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
bimbingan, dan pendampingan
c.
Pelatihan dan Pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat
2.

3.

Mengembangkan potensi
sumber daya lokal melalui
pemberdayaan desa wisata dan
desa budaya

a.

Menguatkan kelembagaan

Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam
pengembangan

b.

Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam
pengembangan kepariwisataan
Pengembangan kemitraan

No

STRATE
GI
Kepariwisataan tingkat
desa, kelembagaan lokal
dan masyarakat

INDIKASI
PROGRAM

TAHAPAN
I

II

Kepariwisataan

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi programsebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Meningkatkan
kapasitas/skill serta produk
layanan usaha ekonomi
masyarakat di bidang
Pariwisata

a.
b.
c.

INDIKASI
PROGRAM
Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata
yang dikembangkan masyarakat lokal disekitar kawasan
Pariwisata
Fasilitasi
pengembangan produk dan layanan usaha
ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal
disekitar pemberian
kawasan pariwisata
Fasilitasi
modal usaha kecil menengah bagi

TAHAPAN
I

II

masyarakat di bidang pariwisata

2.

Mengembangkan
regulasiyang berorientasi
untuk mendorong usaha
ekonomi

d.

Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam
pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi

a.

Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam
pengembangan usaha ekonomi masyarakat

b.

Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam
pembangunan usaha ekonomi masyarakat

c.

Fasilitasi dan sosialisas iregulasi usaha pariwisata.

Arah kebijakan 3 : Penguatan kesadaran wisata masyarakat
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Peningkatan pemahaman sadar
wisata

a.
b.

INDIKASI
PROGRAM
Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal
Pengembangan media campaign pada media massa nasional
(cetak) dan elektronik tentang sadar wisata

TAHAPAN
I

II

No

STRATE
GI

2.

Peningkatan peran aktif
masyarakat dalam
pengimplementasian sapta
pesona
Meningkatkan

3.

motivasi,kesempatan dan
kemampuan masyarakat
dalam mengenali dan
mencintai alam dan budaya
daerah

F.

INDIKASI
PROGRAM
c. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/
pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata
a. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas
masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsipsadar wisata/sapta
pesona;
b. Peningkatan motivasi dan pemberian penghargaan
a. Koordinasi peningkatan insentif dan kemudahan bagi
b.

masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan
usaha
Fasilitasi
dan koordinasi pemberian bantuan permodalan

c.

dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan
pariwisata lembaga keuangan desa yang menyediakan
Penyedian

TAHAPAN
I

II

permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal

INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemberian insentif investasi
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi programsebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Pemberian keringanan
pajak dan retribusi daerah

a.

INDIKASI
PROGRAM
Fasilitasi koordinasidan komunikasi penetapan keringanan jajak
dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi

2.

Perbaikanjasa pelayanan pajak
daerah

a.

Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal investasi pariwisata
Peningkatan pelayanan secara terintegrasi dan transparan

3.

Respon positif masyarakat
untuk menciptakan iklim
investasi yang sehat

a.

Fasilitasi dan sosialisasi kepentingan investasi pariwisata

b.

b.

Pembuatan aturan–aturan operasional mengenai investasi di sektor
Pariwisata

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 2: Pemberian kemudahan investasi
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

2.

STRATE
GI
Penyederhanaan pelayanan
investasi

Peninjauan kembali peraturan
yang menghambat perizinan

INDIKASI
PROGRAM
a. Pengembangan sistem dan mekanis meperijinan untuk
meningkatkan kemudahan investasi di bidang
b. pariwisata
Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi
dibidang
a. Pariwisata
Evaluasi secara berkala terhadap perizinan usaha pariwisata
b.

TAHAPAN
I

II

Pengurangan jenis peraturan perijinan

Arah kebijakan 3 : Peningkatan promosi investasi
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi programsebagai berikut:
No
1.

2.

STRATE
GI
Penyediaan informasi peluang
investasi di DPD dan KSPD

INDIKASI
PROGRAM
a. Penyediaan prospektus dan informasi profl
investasi pariwisata b. Peningkatan promosi peluang
investasi

Peningkatan sinergi promosi
penanaman modal dengan
sektor terkait

a.
b.
c.

Pengembangan sekretariat bersamapromosi investasi
Pengembangan sekretariat bersama promosi
Pengembangan berbagai marketing investasi dari kawasan
pengembangan
di Jepara
Penyediaan informasi
mengenai perizinan yang diperlukan

Roadshow promosi investasi sektor pariwisata kenegara-negara
potensial
d.

TAHAPAN
I

II

G.

PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

2.

3.

STRATE
GI
Melakukan identifkasi peluang
pasar pasar potensial

INDIKASI
PROGRAM
Penyusunan kajian komprehensif terhadap peluang
dan tantangan pengembangan pasar potensial

Melakukan analisis, penetapan
dan pengembangan pasar
potensial wisatawan nusantara
dan
mancanegara
Merencanakan
dan

Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan
preferensi produk, perencanaan pengembangan produk
yang kompetitif untuk target pasar khususnya

mengembangkan strategi
bauran

4.

5.

Melakukan perintisan pemasaran
terpadu antar industri dan antar
kawasan

Melakukan perintisan
pengembangan citra Pariwisata
melalui keunikan dan kekuatan
daya tarik yang dimiliki Daerah

Pengembangan strategis promosi (ATL=abovethe
linedanBTL=belowthe line) untuk sasaran Pasar Potensial
berbasis prinsip-prinsip responsible marketing
Above TheLine (ATL) yaitu pemasaran dan promosi yang
dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun
elektronik seperti pemasangan iklan, pemuatan artikel
dimajalah atau surat kabar, iklan ditelevisi, dsb.
BelowTheLine(BTL) yaitu pemasaran dan promosi dalam bentuk
penyelenggaraan event yang ditujukan langsung terhadap
segmen pasar yang disasar. Harapannya adalah untuk lebih
mendekat kandiri kepada pasar, misalnya: sponsorship,
pameran,penyelenggaraan event/festival,lomba,
a. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu
pemasaran antar kawasan dan stakeholder pariwisata
b. terkait.
Pengembangan paket wisata minatkhusus,heritage,budaya dan
alam
denganASITA
danPHRI)
c. (bekerjasama
Pengembangan
promosi terpadu
untuk event pariwisata dan
budaya
Pengembangan branding kawasan pariwisata dan penyusunan
rencana tindak penjabaran branding dalam pengembangan
produk dan program promosi

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 2 : Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal,dengan fokus pengembangan segmen keluarga,pendidikan,komunitas,tradisi
dan budaya
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Mengembangkan pemasaran dan
promosi untuk meningkatkan
pertumbuhan pasar

a.

b.

2.

Mengembangkan
promosiberbasis tema tertentu

a.

b.

INDIKASI
PROGRAM
Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti
wisata pedesaan berbasis pertanian,kerajinan dan
olahraga,wisata jelajah,dan lain
sebagainya berupa nichemark t dengan portal khusus di
website(specialized
Pengembangan pasar sasaran (targetmarket) yang tepat bagi
produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan variable
segmentasi demografis, geografis, dan psikografis
Pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui
community marketing dan kampanye pemasaran secara
terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai
tema.
Pemasaran
dan promosi bertema khusus untuk
mendatangkan wisatawan massal(misalnya: studi tour)

3.

Meningkatkan akselerasi
pergerakan wisatawan

c.

Pengembangan bahan promosi secara tematik dan terintegrasi TI

a.

Penciptaan program pemasaran dan promosi produk
terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang
di sepanjang matarantai industri pariwisata dan yang terkait

b.

Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis
pertemuan komunitas (community marketing),melalui:

a.

Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu(majalah
hobi,buletin organisasi,dll).
Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media
promosi
(pertemuan keluarga,komunitas hobi,dll).

Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka
meningkatkan rasa cinta tanah air,melalui:
a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan
(sekolah,perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)
b. Pengembangan insenf dank erjasama antar pelaku
industri pariwisata dengan institusi pendidikan

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 3: Pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar
global
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO
1.

STRATE
GI
Mengembangkan segmen pasar
wisatawan
berbasis komunitas

2.

Merevitalisasi dan
menganekaragamkan
Produk wisata

3.

Memberikan intensif khusus wisata

4.

Mengakselerasi program promosi
wisata

INDIKASI
PROGRAM
a. Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas
(klankeluarga, hobi, keilmuan,dll)misalnya touring dan family
gatheringl
b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para hobbies:misalnya
sponsorship
kegiatan klub otomotif, atau clubhobbies lainnya
c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis
komunitas(community marketing),melalui:
PromosiWisata pada media khusus komunitas tertentu(,
majalah hobi, buletin organisasi,dll).
Pemanfaatan pertemuan/event komunita stertentu
sebagai media promosi(pertemuan keluarga,
komunitas hobi, dll).
a. Pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan
dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar:
pasar barang antik,kuliner, pameran batik,pameran
kerajinan, terutama bagi segmen menengah–atas
b. Penyelenggaraan event-event di obyek-obyek Wisata
secara rutin seperti konser musik,opera,atau dengan
melibatkan sponsor tertentu
c. Pemasangan sign untuk obyek-obyek tertentu dengan
desain khusus (lebih mudah tertangkap pandangan dan
mudah dikenali)di hampir semua jalur- jalur utama
a.

Pemberian fasilitas dispensasi bagi untuk dapat mengunjungi
obyek-obyek wisata setempat

b.

Diskon untuk para pelaku usaha Pariwisata

Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan
pelanggan(customer relationship) di segenap pelaku
retail usaha Pariwisata
b. Pengembangan model promosi bersama atau co-marketing
dengan travel related industries setempat
a.

TAHAPAN
I
II

NO

STRATE
GI

INDIKASI
PROGRAM
c.
Pembuatan desain website yang berisikan obyek-obyek dengan
tema menarik
d. Mengoptimalkan
penggunaan
social
media
marketing(Facebook,Twitter,
Youtube)sebagai
media
komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam
jenis program promosi wisatawan nusantara dan
e. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka
meningkatkan rasa cinta tanah air,melalui:
Penyebaran informasi di institusi
pendidikan(sekolah,perguruantinggi, lembaga
bimbinganbelajar, dll)


5.

Mengembangkan promosi berbasis
tema
tertentu

Pengembangan insenfif dan kerjasama antar pelaku
industri Pariwisata dengan institusi pendidikan
a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu
melalui community marketing dan kampanye pemasaran
secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk
sesuai tema. (Contoh:TahunWisataDirgantara, Budaya,dll)
b.

6.

Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk
mendatangkan wisatawan massal melalui DirectSelling

Meningkatkan publikasi dan promosi a. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup
Pariwisata
berwisata,melalui
Kampanye Program Wisata dengan tema setempat (“local brand”)
b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk
terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosisilang
di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang
terkait(Jointpromotion, co-marketing)
c. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-maldi
berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan
pemerintah daerah(e-kios,mesin pintar, atau counter
informasi)
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TAHAPAN
I
II

Arah kebijakan 4 : Pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman,nyaman dan berdaya saing
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
NO
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1.
Mengembangkan dan
a. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning
memantapkan
pariwisata dengan memfokuskan upaya promosi pada
posisi daya saing(positioning)
pasar potensial
b. Pengembangan programpemasaran dan promosi yang
bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara
konsisten dan berkelanjutan
c. Pengembangan social media sebagai media komunikasi
utama dalam menyebarluaskan brand image daerah
2.

Meningkatkan promosi, diplomasi
dan
komunikasi

Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website
Pariwisata
b. Mengoptimalkan
penggunaan
social
media
marketing(Facebook,Twitter,
Youtube)sebagai
media
komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam
jenis program promosi
c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan
dan pengkayaan ftur-ftur terkinie-book,e-brochure
a.

d.

Penguatan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dalam
peningkatan citra pariwisata daerah

Arah kebijakan 5: Peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO
3.

STRATE
GI
Mengoptimalisasi pemanfaatan
media
komunikasi pemasaran, baik
media cetak maupun media
elektronik

INDIKASI
PROGRAM
a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui brosurbrosur,majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca
masyarakat (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat
perkotaan)dalam bentuk advertorial
b. Intensifikasi promosiWisatamelalui programacara televisi
danradio, baiklokal, nasional, daninternasional
Intensifikasi promosi printing material :brosur,leafet dengan tema
tertentu
(Heritage,MICE,Culture,Living Culture, Alam)
c.
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TAHAPAN
I
II

NO

4.

5.

STRATE
GI

Mengembangkan pemasaran
secara
Elektronik (E-Marketing)

Meningkatkan kehadiran media
dalam
Rangka meningkatkan citra
Pariwisata

INDIKASI
PROGRAM
d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD,DVD kepada segenep
pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang di perkirakan memiliki
keterkaitan pasar
a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website
Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik
atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen
Wisatawan nusantara dan mancanegara
b. Mengoptimalkan penggunaan social media
marketing(Facebook,Twitter,
Youtube)sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala
segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara
c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan
dan pengkayaan ftur-ftur terkinie-book,e-brochure
d.

Community Marketing dengan melibatkan komunitas
hobbies(motor,mobil) untuk menyelenggarakan event-event
khusus (Gathering, Auto Contest,Konser Amal,dsb)

a.

Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi
strategis (Find-It, E-Kiosk,TIC)

TAHAPAN
I
II

Pembentukan skema kerjasama antar stakeholder dalam peningkatan
image
b.

Arah kebijakan 6: Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu,sinergis,dan berkelanjutan
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
NO
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
Mengembangkan
keterpaduan
1.
a. Koordinasi, integrasi
dan
dansinkronisasiprogrampemasarandenganupayapeningkatan
Sinergitas promosi antar
jumlahkunjungan dan pengembangan investasi.
b. Penguatan promosi bermitra(co-marketing) dengan pelaku usaha
pemangku kepentingan
Pariwisata
secara berkelanjutan
c.
Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi
pengembangan destinasi
2. Mengembangkan strategi
a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria(NSPK) serta
pemasaran
implementasi
Yang bertanggung jawab
Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab

NO

STRATE
GI

INDIKASI
PROGRAM
b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang
menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan
penerima manfaat.
c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang
ramah lingkungan. (paperlessandrecyclablematerial)

TAHAPAN
I
II

Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan
(reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab
kepada pelaku usahaPariwisata
e. Pengembangan pola-pola sanksi (punishment) untuk pelanggaran
terhadap prinsip- prinsip pemasaran yang bertanggung jawab.
d.

3.

Menguatkan fasilitasi, dukungan, a. Fasilitasi promosi daerah
koordinasi dan sinkronisasi
b. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan
terhadap promosi pariwisata
peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan
daerah
destinasi

Arah kebijakan 7: Pembentukan dan Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
NO
1.

STRATE
GI
Menbentuk dan mengembangkan a.
Badan Promosi Pariwisata Daerah

INDIKASI
PROGRAM

Fasilitasip embentukan badanpromosi Pariwisata

b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan badan
promosi
Pariwisata
c. Peningkatan program promosi

TAHAPAN
I
II

H.

INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Meningkatkan daya saing
usaha pariwisata

INDIKASI
PROGRAM
a. Peningkatansosialisasi dansertifikasi seluruhusahapariwisata

TAHAPAN
I

II

b. Peningkatanstandardisasiseluruhusaha pariwisata
c. Peningkatan

kemampuan SDM dalam pengelolaan usaha
pariwisata yang berdaya saing

d. Fasilitasi pengembangan kreatifitas dan inovasi produk usaha

pariwisata
e. Peningkatan kualitas dan pelayanan usaha pariwisata
2.

Menciptakan iklim usaha yang
kondusif

a. Penetapan penggunaan mata uang rupiah (price quotation)

dalam penjualan produk Wisata
b. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri pariwisata
c. Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap

3.

Penerapan standarisasi terhadap
produk wisata

a. Sosialiasi standarisasi usaha pariwisata
b. Monitoring dan pengawasan secara reguler

Arah kebijakan 2: Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRAT
INDIKASI
I
II
EGI
PROGRAM
1. Menerapkan standarisasi dan
. Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang
Sertifkasi
a
menggunakan produk lokal dan produk UMKM
Usaha Pariwisata dengan
. Fasilitasi peningkatan standarisasi usaha pariwisata berbasis lokalitas
mengoptimalkan pemanfaatan
.
Monitoring dan pengawasan secara reguler
sumber
b
2. Mendukung penjaminan usaha
.
Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata
melalui
lokal
. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata,
regulasi dan fasilitasi
dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi
dan komunikasi secara reguler

No

STRATE
GI

INDIKASI
PROGRAM
Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang
Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas
daerah

c.

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No

1.

STRATE
GI

INDIKASI
PROGRAM

Meningkatkan sinergitas dan
keadilan distributif antar
matarantai pembentuk Industri
Pariwisata

a.

2.

Memfasilitasi pembentukan
organisasi industri Pariwisata

a.

Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata
Kabupaten Jepara sebagai wadah dan koordinator kerjasama
yang sinergis antar usaha Pariwisata

3.

Memperkuat mata rantai
penciptaan nilai tambah
antara pelaku Usaha
Pariwisata dan sektor terkait

a.

Intensifikasi dan efsiensi badan-badan promosi yang telah ada
untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama

b.

Pengembangan dukungan promosi dikawasan strategis

c.

Pengembangan dukungan promosi dikawasan tertinggal
Peningkatan program pengembangan kawasan dalam
menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha Pariwisata

e.

I

I
I

Pengembangan pola kemitraan antar usaha pariwisata yang
berbasis saling menguntungkan.
Fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengembangan usaha
pariwisata secara terpadu

b.
d.

TAHAPAN

Pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata
dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata

Arah kebijakan 4: Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Menguatkan kerjasama antara
Pemerintah Daerah,masyarakat
dan

INDIKASI
PROGRAM
a.
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan kerjasama
b.
Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengembangan kerjasama
usaha

TAHAPAN
I

II
Perangkat Daerah
yang bertanggung jawab

No

2.

I.

STRATE
GI
dunia usaha
Menguatkan kerjasama lintas
sektor khususnya dengan
Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah dalam mendukung
usaha
Kepariwisataan

INDIKASI
PROGRAM
a.

TAHAPAN
I

II

Pariwisata
Penguatan penerapan penggunaan sumber daya
lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata

Pengembangan pola pakangkat dalam pengembangan UMKM
Pariwisata
c.
Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKMP ariwisata
b.

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
a.

ORGANISASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan Daerah
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Menguatkan tata kelola
organisasi Kepariwisataan
dalam struktur Pemerintah
Daerah

a.

INDIKASI
PROGRAM
Pembentukan Dinas Pariwisata

b.

Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata

c.

Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 2: Optimalisasi koordinasi antar SKPD,dengan Provinsi dan Nasional
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No

1.

STRATE
GI
Perencanaan partisipatif
koordinasi lintas sektor

INDIKASI
PROGRAM
a.

Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi
mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor

b.

Menginsentifkan komunikasi antar sektor.

Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi lintas
sektor.
c.

TAHAPAN
I

II

Arah kebijakan 3: Mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan,masyarakat dan swasta
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1.

2.

Menguatkan peran sertaswasta
dalam meningkatkan akselerasi
pembangunan Kepariwisataan
melalui kemitraan Pemerintah
Daerah dan swasta
Mengembangkan dan
merevitalisasi organisasi
masyarakat

Pembentukan dan operasionalisasi
BPPD(BadanPromosiPariwisataDaerah)
b. Fasilitasi pembentukanasosiasiusaha pariwisata
a.

Fasilitasi peningkatan peranorganisasi
masyarakat(PokdarwisdanForkom)
b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan
swasta(CSR)untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang
Pariwisata(Pokdarwis)
a.

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah,Masyarakat dan Swasta
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi programsebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. Memperkuat sinkronisasi
a. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan
antara Pemerintah
b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata
Daerah,masyarakat dan
2. swasta
Memperbaiki pelayanan
a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan
kepada masyarakat dan
swasta

b.
c.

b.

Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan
Kepariwisataan
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Optimalisasi kapasitas sumber
daya

a.

INDIKASI
PROGRAM
Program technical assistance (outsourcing SDM)

PENANGGUNG JAWAB
I

II

No

2.

STRATE
GI
manusia di SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi
dibidang Kepariwisataan
Pemetaan kualifkasi kompetensi
profesi di bidang Pariwisata

INDIKASI
PROGRAM
b.
Programmagang (trainingprogram)
c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata(perencanaan,
implementasi, dan monev)
d.

Benchmarking terhadap Badan Promosi PariwisataDaerah lain

a.

Pemetaan kebutuhan jabatan

TAHAPAN
I

II

Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat danstaf(teknis
dannonteknis)
b.

Arah kebijakan 2: Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. Membangun jejaring kerja
a.
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata
dengan institusi pendidikan
jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2
Kepariwisataan
b.
Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan
Pariwisata dengan standar internasional (Common
AseanTourismCurriculum,yangbisa mendapat
pengakuanUNWTO)
c.
Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnis/nongelar (perhotelan,
pemandu
Wisatadll)dengan
internasional.
d.
Penyediaan
saranastandar
dan prasarana
pendidikan
Kepariwisataan bertaraf internasional
e.

2.

Pengembangan kerjasama
antara institusi pendidikan
dan industri Pariwisata

Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi
Pariwisata(lisensi muda- madya-utama)

a.Kolaborasi

pemerintah dan industri Pariwisata untuk programCO-OP
mahasiswa(magang).
b.
Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata dalam penyaluran
lulusan.
c.
Program Apprenticeship(Magang)di institusi pendidikan
Pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga
pengajar

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia dibidang usaha Kepariwisataan
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
No
1.

STRATE
GI
Memfasilitasi standarisasi dan
sertifkasi sumber daya manusia
di bidangusaha Kepariwisataan

a.
b.
S1
c.

INDIKASI
PROGRAM
Sertfkasi tenaga pendidik.
Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik
dan
S2.
Pengakuan
sertifkasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan

TAHAPAN
I

lain
2.

Askselerasi kualitas pendidik
Kepariwisataan.

a.

(Waive
of Certifcation)
Pemberian
Beasiswa S2 dan S3

b.

Inisiasi (pemprakarsaan) pembentukan Pusat Kajian Pariwisata
baik di perguruan tinggi Pariwisata maupun umum.

Arah kebijakan 4: Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata
Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:
TAHAPAN
No
STRATE
INDIKASI
I
II
GI
PROGRAM
1. Penyusunan rencana jangka
a. Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA
panjang kebutuhan sumber
MANUSIA(jumlah, kualifikasi,Masakerja,pengetahuan dan
daya manusia Pariwisata
ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)
2.

Pemetaan dan pengadaan
sumber daya manusia

a.

Pemetaan proyeksi kebutuhan SUMBER DAYA
MANUSIA industri di tiap-tiap kawasan pengembangan

b.

Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi
SUMBER DAYA MANUSIA di tiap-tiap kawasan berdasar
tema
produk
Wisata dan perencanaan kebutuhan level dan
Pemetaan
proyeksi

c.

karakter
DAYA
Pariwisata
dikawasan
d. SUMBER
Pendataan
danMANUSIA
Inventarisasi
SUMBER
DAYA MANUSIA(jumlah,
kualifikasi,Masakerja,pengetahuan dan
ketrampilan/pelatihan, bakat dan minatkaryawan)
3.

Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia

4.

Sertifkasi profesi

e.

Sertfkasi tenaga di bidangKepariwisataan.

II

No

STRATE
GI
f.
g.
h.

INDIKASI
PROGRAM
Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisataan

TAHAPAN
I

II

Pengakuan sertifkasi yang telah diberikan oleh
lembaga pendidikan lain(Waive ofCertifcation)
Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi

BUPATI JEPARA
Ttd
AHMAD MARZUQI

