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                                                 Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah  

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses 

pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Kota  Pangkalpinang sebagai 

Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah wisatawan 

yang datang ke Pangkalpinang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

meningkatkan PDRB di sektor pariwisata. 

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan potensi pariwisata dan tantangan untuk meningkatkan daya 

tarik daerah tujuan wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan datang ke Pangkalpinang.   

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, 

adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasikan pada Urusan 

Pariwisata, yaitu sebagai berikut: 

a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal 

b. Belum adanya riset pasar wisatawan 

c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal 

d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial 

e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder   

f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal 

g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif  

h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan 

i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan 

intelektual belum terbangun 

j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual 

atas karyanya masih terbatas 
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Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang ini merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu 

unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada 

khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 

umumnya. 

Potensi pengembangan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang sebagai berikut: 

a. Banyaknya pelaksanaan event pariwisata; 

b. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata; 

c. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata 

yang menarik minat wisatawan; 

d. Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang; 

e. Kekayaan alam dan potensi pariwisata; 

f. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-

produk unggulan di setiap destinasi wisata; 

g. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam 

pembangunan dan pengembangan sarana wisata; 

h. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan; 
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3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Terpilih  

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi 

Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan 

Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:  

MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM 

(SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL, MAKMUR) 

Adapun penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut : 

1. Sejahtera : aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala 

macam gangguan) 

2. Nyaman : segar; sehat; kenyamanan (rasa nyaman) 

3. Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) 

daripada yang lain-lain; utama 

4. Makmur : banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan 

Berdasarkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas 

Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan misi RPJMD yang terkait 

dengan tugas dan fungsi dinas yaitu : 

 

Misi ke-1 yaitu : Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan 

penanggulangan kemiskinan 

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah  

Indikator Tujuan : PDRB perkapita 

Sasaran : Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi 

sektor pariwisata daerah 

Indikator Sasaran : PAD sektor pariwisata 

 

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pariwisata 

Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah 

 
 

No 

Misi, Tujuan 

dan Sasaran 

RPJMD 

Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi ke-1 

Meningkatkan 

pemanfaatan 

potensi ekonomi 

dan 

penanggulanga

n kemiskinan  

1) Kesiapan masyarakat 
di sekitar destinasi 
pariwisata yang belum 
optimal 

2) Belum adanya riset 
pasar wisatawan 

3) Strategi komunikasi 
pemasaran belum 
optimal 

4) Kegiatan promosi masih 
berjalan parsial 

5) Belum optimalnya 
sinergi antara 
pemerintah, masyarakat 
dan stakeholder   

6) Kemitraan usaha 
pariwisata yang belum 
optimal 

7) Belum dilakukannya 
riset untuk 
pengembangan 
ekonomi kreatif  

8) Pengetahuan dan 
keterampilan pelaku 
ekonomi kreatif perlu 
ditingkatkan 

9) Skema insentif bagi 
pengembangan 
ekonomi kreatif 
berbasis kekayaan 
intelektual belum 
terbangun 

10) Pelaku ekonomi kreatif 
yang memiliki Hak 
Kepada Kekayaan 
Intelektual atas 
karyanya masih 
terbatas 

 

1) Kurangnya 
penguasaan 
teknologi; 

2) Kurangnya 
inovasi dari daya 
manusia 
pariwisata yang 
ada; 

3) Lemahnya disiplin 
aparatur; 

4) Persentase 
pertumbuhan 
jumlah wisatawan 
mengalami 
penurunan yang 
sangat signifikan; 

5) Tingkat hunian 
akomodasi belum 
maksimal; 

6) Pemulihan 
Ekonomi Nasional 
(PEN) dalam 
penanganan 
pandemi covid-19. 

1) Banyaknya 

pelaksanaan event 

pariwisata; 

2) Dukungan teknologi 

informasi sebagai 

sarana informasi 

wisata; 

3) Daya dukung iklim, 

suasana dan 

banyaknya Obyek 

Daya Tarik Wisata 

yang menarik minat 

wisatawan; 

4) Keragaman budaya 

daerah Kota 

Pangkalpinang; 

5) Kekayaan alam dan 

potensi pariwisata; 

6) Meningkatnya peran 

serta stakeholder 

dalam menciptakan 

produk-produk 

unggulan di setiap 

destinasi wisata; 

7) Banyak dan tingginya 

minat investor untuk 

berinvestasi dalam 

pembangunan dan 

pengembangan 

sarana wisata; 

8) Banyaknya 

industri/jasa 

pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan 

wisatawan 

Tujuan misi ke-1 

Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

unggulan 

daerah 

Sasaran 

Meningkatnya 

penggalian, 

pemanfaatan 

dan 

pengembangan 

potensi sektor 

pariwisata 

daerah  
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi 

Kabupaten/Kota) 

 

3.3.1 Telaahan Renstra K/L 

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan 

langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik 

faktor-faktor  yang bersifat menghambat maupun yang mendorong. 

 Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran 

renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum pada tabel 

berikut. 
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Tabel 3.3.1 
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang 

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No.  
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra K/L  
Permasalahan Pelayanan Dinas 

Pariwisata 
Sebagai Faktor  

Penghambat  Pendorong  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1. Kementerian Pariwisata  
Misi 1: Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mendorong 

pembangunan daerah  
  

 T1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia    

 S1. Meningkatnya kontribusi 
kepariwisataan terhadap  
Produk Domestik Bruto  
(PDB) nasional   

Sasaran ini dalam dokumen 
renstra sebelumnya tidak  
dijadikan sasaran kinerja  
OPD  

Sulitnya menentukan nilai perhitungan 
PDRB  

Sektor pariwisata menjadi salah satu 
prioritas dalam  
RPJMD 2018-2023 

 S2. Meningkatnya kontribusi 

keparIwisataan terhadap 

kualitas dan kuantitas tenaga 

kerja nasional   

Sasaran ini dalam dokumen 
renstra sebelumnya tidak  
dijadikan sasaran kinerja OPD  

Belum terbangunnya data 

ketenagakerjaan sektor 

pariwisata yang terintegrasi, 

lengkap dan valid  

Kontribusi kepariwisataan terhadap 

kualitas dan kuantitas tenaga kerja di 

sektor pariwisata belum dijadikan 

indikator capaian kinerja OPD pada 

dokumen renstra Dinas Pariwisata  

Sektor pariwisata menjadi salah satu 
prioritas dalam  
RPJMD 2018-2023 

 S3. Meningkatnya investasi di 

sektor pariwisata   
Sasaran ini dalam dokumen 

renstra sebelumnya tidak 

dijadikan sasaran kinerja OPD 

 Belum terbangunnya data 

investasi pariwisata yang 

terintegrasi, lengkap dan valid 

 

 

Investasi di sektor pariwisata belum 

dijadikan indikator capaian kinerja 

OPD Dinas Pariwisata pada dokumen 

renstra  

Sektor pariwisata menjadi  
salah satu prioritas dalam RPJMD 2018-

2023 
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 S4. Meningkatnya devisa dan 

pengeluaran wisatawan di 

Indonesia 

data primer sulit diperoleh Pengelolaan bandara ada di 

kewenangan propinsi 
Sektor pariwisata menjadi prioritas 

dalam RPJMD 2018-2023 

 S5. Meningkatnya kuantitas 

wisman ke Indonesia dan 

wisnus 

 Masih kurangnya 

diversifikasi destinasi 

pariwisata di daerah  

 Masih kurangnya 

aksesibilitas, amenitas, 

acilliary dan atraksi 

pariwisata di daerah 

 Masih lemahnya koordinasi 

dengan stakeholder pariwisata 

 Terbatasnya anggaran dalam 

rangka pemasaran / promosi 

pariwisata 

 

Sektor pariwisata menjadi prioritas 

dalam RPJMD 2018-2023 

 T2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia 

 S6. Meningkatnya citra 

kepariwisataan Indonesia 

Masih kurangnya aksesibilitas, 

amenitas, acilliary dan atraksi 

pariwisata di daerah 

 Masih terbatasnya jumlah 

sarana prasarana dan fasilitas 

umum pendukung pariwisata 

 Terbatasnya anggaran dalam 

upaya pengembangan 

destinasi pariwisata 

 Terbatasnya kompetensi 

Sumber Daya Pariwisata 

Sektor pariwisata menjadi prioritas 

dalam RPJMD 2018-2023 

 S7. Terciptanya diversifikasi 

destinasi pariwisata 

 Masih kurangnya 

diversifikasi destinasi 

pariwisata di daerah 

 Belum adanya bidang 

destinasi dalam struktur 

organisasi SKPD Budpar 

 Masih terbatasnya jumlah 

sarana prasarana dan fasilitas 

umum pendukung pariwisata 

 Terbatasnya anggaran dalam 

upaya pengembangan 

destinasi pariwisata 

 Terbatasnya kompetensi 

Sumber Daya Pariwisata 

Sektor pariwisata menjadi prioritas 

dalam RPJMD 2018-2023 

 S8. Terciptanya pemasaran 

dan promosi pariwisata 

 Pangsa pasar belum 

terbentuk sehingga promosi 

 Terbatasnya anggaran dalam 

upaya pengembangan 

Sektor pariwisata menjadi prioritas 

dalam RPJMD 2018-2023 
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yang berkualitas dan 

bertanggungjawab 

belum dilakukan fokus pada 

pangsa pasar 

 Pemasaran belum fokus 

pada upaya meningkatkan 

dampak pada peningkatan 

destinasi pariwisata 

 Terbatasnya kompetensi 

Sumber Daya Pariwisata 
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3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Bangka Belitung 

 

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : 

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor 

pariwisata. 

2. Meningkatnya  pemenuhan sarana dan prasarana di  destinasi 

pariwisata. 

3. Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata. 

4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan 

pariwisata yang  berkualitas. 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian 

sasaran renstra Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel 3.3.2 
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang 

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor 
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi 

Permasalahan 

Pelayanan Dinas 

Pariwisata 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 

Sasaran 2 

Meningkatnya  pemenuhan sarana dan prasarana di  

destinasi pariwisata 
Terbatasnya 

pengembangan 

destinasi dan 

pemasaran serta  

peningkatan 

kemitraan 

kepariwisataan 

- terbatasnya anggaran 

- kurang  optimalnya SDM 

pariwisata 

- kurangnya pengembangan 

daya tarik wisata 

 

 

Komitmen 

pemerintah 

dengan 

stakeholder dalam 

pengembangan 

kepariwisataan di 

Kota 

Pangkalpinang 

Sasaran 3 

Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata. 

Sasaran 4 

Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan 

kelembagaan pariwisata yang  berkualitas 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis  

 

3.4.1  Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan/atau aspek fungsional.  Sedangkan kawasan 

adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi 

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan 

pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting 

maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan 

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah 

pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. 

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka 

menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program 

beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam 

penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 

1. Rencana struktur tata ruang;  

2. Struktur tata ruang saat ini; 

3. Rencana pola ruang; 

4. Pola ruang saat ini; dan 

5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4.1 
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 
Keberhasilan Penanganannya 

 
 

 

No 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas 

dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

 

Permasalahan  

Pelayanan Dinas 

Pariwisata 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Kawasan wisata sejarah, 
wisata budaya, wisata 
pesisir, wisata olahraga 

 Menurunnya 
kualitas obyek 
wisata 

 Menurunnya 
jumlah objek 
wisata 

 

Banyaknya aktifitas 
perekonomian 
seperti 
penambangan timah 
inkonvensional, 
yang dikelola oleh 
swasta 
maupun masyarakat 
yang tidak mengacu 
RTRW  
Kota menyebabkan 
banyak objek wisata 
pada 
destinasi pariwisata 
maupun cagar 
budaya 
yang ada di 
Pangkalpinang 
rusak. 

Mendorong 
masyarakat 
untuk 
mencintai 
lingkungan. 
Perlu 
penegakan 
hukum 
lingkungan 
yang 
dikaitkan 
dengan 
RTRW 
Kota 
Pangkalpin
ang 

 

 

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

  Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Dinas Pariwisata Kota 

Pangkalpinang mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan 

kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.  

  Secara tupoksi Dinas Pariwisata mengampu capaian TPB tujuan ke-8 

yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak 

untuk semua, dengan indikator dan target yang dijabarkan pada tabel dibawah 

ini : 

Kode Indikator Target Indikator Keterangan 

8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata 
terhadap PDB. (PDRB selaku 
kewenangan Kota 

Indikator nasional yang sesuai 
dengan indikator global (ada di 
dalam lampiran perpres). 
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Pangkalpinang) 
8.9.1 (a) Jumlah wisatawan 

mancanegara. 
Indikator nasional sebagai proksi 
indikator global (ada di dalam 
lampiran perpres). 

8.9.1 (b) Jumlah kunjungan wisatawan 
nusantara. 

Indikator nasional sebagai proksi 
indikator global (ada di dalam 
lampiran perpres). 

8.9.2* Jumlah pekerja pada industri 
pariwisata dalam proporsi 
terhadap total pekerja 

Indikator nasional sebagai proksi 
indikator global (ada di dalam 
lampiran perpres). 

 

Untuk target pada indikator jumlah wisatawan nusantara dan jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah tamu yang menginap di 

hotel. 

 

3.5   Penentuan Isu-isu Strategis  

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas 

dan fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap 

pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, 

kemudian telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan 

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta hasil 

kesepakatan antar pegawai Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, maka dapat 

ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke 

depan yaitu : 

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;  

2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku 

kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam 

pengembangan pariwisata daerah; 

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta 

pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata; 

4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata; 

 

 

 

 


