
Bagian kesembilan belas 

Dinas Pariwisata 

Pasal 510 

 

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 

urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

 

(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi 

Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi 

Kreatif; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, 

Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, 

Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, 

Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

d.  pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, 

Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

(3) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan 

fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Pariwisata 

mempunyai rincian tugas: 

a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata 

berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas 

Pariwisata; 

c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata;  

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas 

Pariwisata; 



e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis bidang Sekretariat;  

f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;  

g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 

h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Kelembagaan; 

i.  merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pembinaan teknis bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

j.  merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas 

Pariwisata; 

l.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas 

Pariwisata; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

(4) Dinas Pariwisata terdiri atas: 

a. Sekretariat; 

b.  Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; 

c.  Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 

d.  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; 

e.  Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;; dan 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Paragraf 1 

Sekretariat 

Pasal 511 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

penyusunaan rencana,  program,  anggaran, ketatausahaan, 

kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,  barang milik 

negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala 

perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 



a. menyusun program kerja perangkat daerah; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

sekretariat; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; 

e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

perencanaan dan evaluasi; 

f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

keuangan; 

g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

umum dan kepegawaian; 

h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

i.  mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

sekretariat; 

j.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis;   

 

(3)   Sekretariat terdiri atas: 

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

b.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

Pasal 512 

   

(1)  Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas  

melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, 

pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

 

(2)   Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai rincian 

tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Perencanaan dan Evaluasi; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Perencanaan dan Evaluasi; 



d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Perencanaan dan Evaluasi; 

e. menyiapkan  bahan  dan  mengkoordinasikan  perencanaan program 

kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang perangkat daerah; 

f. menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan 

dokumen anggaran; 

g. menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;  

h. menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan   

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah lingkup perangkat daerah; 

i.  melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

j.  melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja 

perangkat daerah; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Perencanaan dan Evaluasi; 

l.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Perencanaan dan Evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis.   

 

Pasal 513 

 

(1) Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan 

koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. 

 

(2)   Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), Sub Koordinator Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator keuangan; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

keuangan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator keuangan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

keuangan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

f. melaksanakan  verifikasi  dan  pertanggungjawaban  keuangan; 



g. menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

keuangan; 

i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

keuangan; 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis.   

 

Pasal 514 

 

(1)  Sub   Bagian   Umum   dan   Kepegawaian   mempunyai   tugas   

melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipil Negara. 

  

(2)  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian; 

b. membagi tugas kepada bawahan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian 

umum   dan   kepegawaian; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan   

kepegawaian;  

e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

pengadministrasian umum; 

f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah 

tangga; 

g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan pegawai; 

h. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian; 

i.  melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan 

milik daerah di lingkungan Dinas Pariwisata mulai dari rencana 

kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;                                                                                                                          

j.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian 

umum dan   kepegawaian; 

k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan   

kepegawaian; dan 

l.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis.   



 

Paragraf 2 

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Pasal 515 

 
(1)  Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi 

memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan 

kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terkait Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Pegembangan Tata 

Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Industri 

Pariwisata. 

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata;  

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata;  

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;  

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata;  

e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Objek dan 

Daya Tarik Wisata; 

f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pegembangan Tata 

Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat;  

g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Industri 

Pariwisata;  

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata;  

i.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata;  

j.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

(3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari : 



a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

 

Pasal 516 

 

(1) Sub Koordinator Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata 

mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Objek dan 

Daya Tarik Wisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;  

e. Melaksanakan Penetapan, perancangan, perencanaan dan 

pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi, kawasan strategis 

provinsi, destinasi pariwisata provinsi 

f. Melaksanakan Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi/sarana 

prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata provinsi; 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik, 

kawasan strategis, dan destinasi pariwisata provinsi; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; 

i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata; dan 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 517 

 

 (1) Sub Koordinator Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, 



evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Tata Kelola dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Tata Kelola 

dan Pemberdayaan Masyarakat;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pegembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat;  

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan strategis pariwisata provinsi dan destinasi pariwisata 

provinsi; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat; 

g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

Pasal 518 

 

(1) Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas 

dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Pengembangan Industri Pariwisata. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai 

rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Industri 

Pariwisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Industri Pariwisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata; 



d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Industri Pariwisata;  

e. menyediakan layanan pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah, 

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; 

f. menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah 

kabupaten/kota; 

g. mengelola investasi pariwisata;  

h. membina dan mengawasi usaha pariwisata; 

i.  menfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata; 

j.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata; 

k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Industri Pariwisata; dan 

l.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Paragraf 3 

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Pasal 519 

 

(1)  Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas dan 

fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, 

penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi 

dan pelaporan terkait Promosi Pariwisata, Strategi dan Komunikasi 

Pariwisata, dan Kerjasama Pariwisata 

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata;  

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  

e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Promosi Pariwisata; 



f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Strategi dan 

Komunikasi Pariwisata;  

g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kerjasama Pariwisata;  

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  

i.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata;  

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

(2) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari : 

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 520 

 

 (1) Sub Koordinator Promosi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, 

fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Promosi 

Pariwisata. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Promosi Pariwisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Promosi Pariwisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Promosi Pariwisata; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Promosi Pariwisata;  

e. melaksanakan promosi pariwisata dalam negeri dan luar negeri daya 

tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;  

f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dalam negeri 

dan luar negeri; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran 

pariwisata; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Promosi Pariwisata; 



i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Promosi Pariwisata; dan 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 521 

 

 (1) Sub Koordinator Strategi dan Komunikasi Pariwisata mempunyai tugas 

dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

Strategi dan Komunikasi Pariwisata. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Strategi dan Komunikasi Pariwisata mempunyai 

rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Strategi dan Komunikasi 

Pariwisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Strategi dan Komunikasi Pariwisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Strategi dan Komunikasi Pariwisata; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Strategi dan Komunikasi Pariwisata;  

e. melaksanakan penguatan promosi melaui media cetak elektronik dan 

media lainnya dalam dan luar negeri; 

f. menyiapkan data dan penyebaran informasi pariwisata; 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Strategi dan Komunikasi Pariwisata; 

h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Strategi dan Komunikasi Pariwisata; dan 

i.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 522 

 

 (1) Sub Koordinator Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, 

fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerjasama 

Pariwisata. 

 



(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Kerjasama Pariwisata mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Kerjasama Pariwisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama Pariwisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Kerjasama Pariwisata; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama Pariwisata;  

e. melaksanakan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam negeri, 

kemitraan pariwisata luar negeri  

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama Pariwisata; 

g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama Pariwisata; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Paragraf 4 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Pasal 523 

 

(1)  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, 

pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  



e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan sumber 

daya manusia pariwisata; 

f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan sumber 

daya manusia ekonomi kreatif;  

g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan 

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;  

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  

i.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;  

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan terdiri 

dari : 

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 524 

 

 (1) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pariwisata;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;  

e. melaksanakan koordinasi kebijakan sumber daya manusia 

kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi 



pariwisata, pelatihan kepariwisataan dan fasilitasi sertifikasi 

kompetensi;  

f. menyiapkan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi 

kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan 

dan pelatihan daerah; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; 

i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 525 

 

(1) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Ekonomi Kreatif;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;  

e. melaksanakan koordinasi kebijakan Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif di bidang pengembangan standar kompetensi Ekonomi Kreatif, 

pelatihan Ekonomi Kreatif dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;  

f. menyiapkan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi 

kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan 

dan pelatihan daerah; 



g. melaksanakan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan 

teknologi di sumber daya manusia ekonomi kreatif; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 

manusia ekonomi kreatif; 

i.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; 

j.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 526 

 

 (1) Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  

e. melaksanakan koordinasi kebijakan Pengembangan Kelembagaan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat daerah, regional, bilateral dan 

internasional;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan 

dalam sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat 

lokal, nasional dan internasional; 

g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 



i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Paragraf 5 

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Pasal 527 

 

(1)  Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan fungsi 

memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan 

kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terkait Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana 

Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi, serta Kerjasama dan Promosi 

Produk Ekonomi Kreatif. 

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan 

Ekonomi Kreatif;  

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sarana Prasarana 

Ekonomi Kreatif dan Regulasi;  

g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kerjasama dan Promosi 

Produk Ekonomi Kreatif;  

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang 

Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

i.  menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan 

Ekonomi Kreatif;  



j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

(3) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari : 

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 528 

 

(1) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pembinaan dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan kepada 

pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan 

ekonomi kreatif;  

f. memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan 

i.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

 

 

 

Pasal 529 



 

(1) Sub Koordinator Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi 

mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Sarana Prasarana Ekonomi 

Kreatif dan Regulasi;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;  

e. melakukan Pendataan dan Pemberian dukungan kepada pemangku 

terkait pengembangan sarana prasarana Ekonomi Kreatif dan 

Regulasi;  

f. memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

dan program pengembangan sarana prasarana ekonomi kreatif dan 

regulasi; 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi; 

h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi; dan 

i.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik 

lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 530 

 

(1) Sub Koordinator Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Koordinator Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif 

mempunyai rincian tugas: 



a. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Kerjasama dan Promosi 

Produk Ekonomi Kreatif;  

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif;  

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Koordinator Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif;  

e. melaksanakan kerjasama dan Promosi kepada pemangku kepentingan 

terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk 

ekonomi kreatif;  

f. memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk 

ekonomi kreatif; 

g. melaksanakan perluasan pasar produk kreatif baik ekspor maupun 

pasar domestik; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif; 

i.  melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator 

Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif; dan 

 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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