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IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka menciptakan suatu kinerja Pemerintahan pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan yang baik dan berakuntabilitas yang
memadai serta pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai
suatu kesejahteraan masyarakat. Maka disusunlah suatu Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata sebagai pertanggung jawaban kinerja
tahunan kepada atasan dan masyarakat Aceh Selatan khususnya pada tahun
2019.
Untuk mewujudkan rencana pembangunan lima tahun Kabupaten Aceh
Selatan yang tertuang dalam RPJMD Aceh Selatan khususnya Bidang Pariwisata
dijabarkan kedalam suatu strategik (Renstra) Lima Tahun (2018-2023), dan
Renstra Perubahan 2018-2023 yang memuat suatu visi, misi dan tujuan,
sasaran strategik yang dapat digunakan untuk menyusun suatu perencanaan
program secara bertahap dan berhasil guna mencapai suatu perbaikan
peningkatan kinerja pemerintahan daerah khususnya Dinas Pariwisata pada
tahun berikutnya.
Untuk mencapai sasaran Strategis Tahun 2019 telah dilaksanakan 4
program 24 kegiatan, capaian kinerja Tahun 2019 dapat dianalisis dengan
katagori baik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 92.54%.
Hal ini secara langsung telah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan
secara baik dan benar hanya sebagian kecil yang tidak dapat dilaksanakan
pada Tahun 2019 disebabkan karena beberapa kendala dan rintangan yang
dihadapi di lapangan.

Untuk melanjutkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata yang
lebih maksimal maka perlu direncanakan Program serta Kegiatan, merancang
program serta kegiatan strategik menurut skala prioritas berdasarkan anggaran
tersedia, penyesuaian program dan kegiatan lebih difokuskan pada Hasil
Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten serta Musrenbang Tingkat
Provinsi dan menyesuaikan dengan Program Kegiatan Dana DAK, DOKA, APBK
dan disesuaikan dengan Program dan Kegiatan di Daerah yang nantinya akan
lebih memberdayakan ekonomi, dan kepariwisataan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Setiap

tindakan

dan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

birokrasi

pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata kepemerintahan yang
baik. Tata kepemerintahan yang baik (good public govermance) yaitu suatu
konsepsi tentang penyelenggaraan kepemerintahan yang mengedepankan
prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan trasnparansi, akuntabilitas,
efektivitas dan efesiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum,
demokrasi dan membuka partisipasi masyarakat.
Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari good govermance
menuntut dua hal :
1. Answerability

yakni kemampuan untuk menjawab secara periodic

dalam hubungannya dengan tuntutan dari para aparatur pemerintahan
terkait dengan penggunaan kewenangannya, sumber daya dan capaian
dari penggunaan sumber daya tersebut.
2. Consequences yakni terkait dengan akibat dari pelaksanaan kewenangan
yang diberikan kepada penerima amanah untuk dipertanggungjawabkan
kepada pemberi amanah.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good

publib govermance, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan
yang disebabkan dan segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui
penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur
sebagai konsekuensi dan kewenangan yang diterimanya.
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1.2

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dalam
mencapai

tujuan/sasaran

strategis

instansi.

LAKIP

Dinas

Pariwisata

Kabupaten Aceh Selatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
melaporkan
(outcome)

pencapaian
dan

atau

tujuan/sasaran
(output)

keluaran

strategis

yang

penting

dari

bersifat

hasil

masing-masing

program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini
berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu :
Sebagai

media

pertanggungjawaban

dan

sebagai

alat

untuk

meningkatkan kinerja suatu organisasi.
Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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1.3

Aspek Strategis Organisasi
Dinas Pariwisata diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program Otonomi Daerah
dalam Bidang Pariwisata sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk memberikan arah dan kebijakan dari pelaksanaan kegiatan pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan agar dapat terlaksana sesuai
dengan rencana pembangunan daerah, berikut sasaran yang terdapat dari
Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pendapatan di Sektor Pariwisata

1.4

Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
A. Kedudukan
Berdasarkan Qanun (PERDA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan disebutkan bahwa, Dinas Pariwisata mempunyai tugas yaitu
membantu Bupati Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas
pembangunan serta tugas dekonsentrasi serta penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di Bidang Pariwisata.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyiapkan kebijaksanaan umum daerah bidang pariwisata.
b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pariwisata.
c. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang
menyangkut bidang pariwisata.
d. Menetapkan kebijakan teknis bidang pariwisata.
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.
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C. Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana pembagunan daerah,
tentunya

memerlukan

struktur

organisasi

yang

dapat

mendukung

terselenggaranya perumusan-perumusan teknis yang efektif dan efesien
serta pembagian tugas yang jelas antaranya sesama bidang yang ada pada
struktur organisasi. Dalam hal ini struktur organisasi Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sekretaris dan bidang-bidang membawahi masing-masing sebagai
berikut :
1. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata
b. Seksi Pengembangan Wisata Budaya Tradisi dan Adat Istiadat
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata
3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi :
a. Seksi Pencitraan dan Promosi Pariwisata
b. Seksi Standarisasi Produk dan SDM Pariwisata
c. Seksi Pengembangan Pasar Informasi Pariwisata
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D. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata sebanyak 29 orang, yang
terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 20 orang, tenaga honorer sebanyak 9
orang dengan jenjang pendidikan, jenis keserjanaan, pangkat/golongan serta
eselonering dapat dilihat pada table berikut

Tabel, 1 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
NO

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Sarjana (S2)

3 Orang

2

Sarjana (S1)

11 Orang

3

Sarjana Muda (D.III)

2 Orang

4

SLTA

6 Orang

Jumlah

20 orang

Tabel, 2 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan
NO

PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH

1

Pengatur Muda (II/a)

0 Orang

2

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

1 Orang

3

Pengatur (II/c)

2 Orang

4

Pengatur Tk. I (II/d)

2 Orang

5

Penata Muda (III/a)

1 Orang

6

Penata Muda Tk. I (III/b)

2 Orang

7

Penata (III/c)

2 Orang

8

Penata Tk. I (III/d)

4 Orang

9

Pembina (IV/a)

5 Orang

Pembina Tk. I (IV/b)

1 Orang

10

JUMLAH

20 orang
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Tabel, 3 Pegawai Honorer berdasarkan Jenjang Pendidikan
NO
1
2

PANGKAT/GOLONGAN
Sarjana (S1)

JUMLAH
3 Orang

SLTA

6 Orang

JUMLAH

9 orang

E. Aset yang dikelola
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan sudah memiliki gedung/kantor
sendiri dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Disamping
gedung/kantor juga ada tempat pertemuan (aula) yang dapat menampung 200
orang peserta dengan fasilitas yang memadai. Selain itu areal parkir khusus
kendaraan belum tersedia di Dinas Pariwisata, untuk parkir kendaraan roda
empat memakai halaman kantor, sedangkan untuk parkir kendaraan roda dua,
selaian halaman kantor juga dipakai ruangan terbuka disamping kantor.
Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pariwisata Kabupaten
Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata
NO

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

Gedung Kantor

1 Unit

2

Gedung Tempat Pertemuan

1 Unit

3

Kenderaan Roda Empat

5 Unit

4

Kendaraan Roda Dua

0 Unit

5

Komputer Lengkap

1 Unit

6

Mesin Ketik

1 Unit

7

Faksimile

2 Unit

8

Telepon

40 Unit

9

Meja Kerja

11 Unit

10

Lemari Arsip

41 Unit

11

Kursi

17 Unit

6

1.5

12

Meja Pertemuan

145 Unit

13

Kursi Pertemuan

7 Unit

14

AC

1 Unit

15

TV

3 Set

15

Kursi Tamu

12 Unit

17

Laptop

1 Unit

18

Infokus/Proyektor

1 Unit

19

Kamera Digital

0 Unit

20

Parabola

1 Unit

21
22

Handycam
Filling Kabinet

14 Unit
1 Unit

Sistematika Penulisan
Penyusunan

Lakip

ini

sangat

penting

dalam

rangka

menjamin

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, efesien dan
efektif sehingga berbagai kebijakan, strategis, program dan kegiatan dapat
dilaksnakan secara transparan serta mudah diukur pada saat evaluasi
terhadap berbagai program kegiatan selama satu tahun.
Sistematika penyajian LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2018 dapat dilustrasikan dalam bagan berikut ini :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan LAKIP
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP
1.3 Aspek strategis Organisasi
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
1.5 Sistematika Penyajian
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BAB II

RENCANA KINERJA
2.1 Renstra Dinas Pariwisata
2.2 Rencana Kinerja Tahunan
2.3 Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II
RENCANA KINERJA

2.1

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

RENSTRA Dinas Pariwisata disusun sebagai acuan dan pedoman bagi
seluruh staf yang ada pada Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara sinergis dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan
untuk Tahun 2018-2023 Kabupaten Aceh Selatan secara khusus.

A.

Visi
Perumusan Visi Bupati Aceh Selatan mencerminkan apa yang ingin
dicapai pada masa awal hingga akhir periode yaitu dengan pertimbangkan
kondisi saat ini, sumber daya manusia dan beberapa kebijakan serta strategis
yang akan ditempuh, maka dapat dirumuskan Visi Bupati Aceh Selatan sebagai
berikut :

“Terwujudnya

Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial

dan ekonomi ”
B.

Misi
Berdasarkan Visi sebagaimana disebutkan diatas maka Bupati Memiliki
10 (sepuluh) Misi Pembangunan yaitu sebagai berikut :
1.

Mewujudnya nilai – nilai syariat islam dalam sendi – sendi kehidupaan
bermasyarakat.

2.

Membangun generasi pemuda yang berkualitas dan berdaya saing di
tingkat nasional.

3.

Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
serta santunan sosial secara terintegrasi.
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4.

Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efesien.

5.

Penyederhanaan sistem pelayanan dan birokrasi pemerintah.

6.

Penyediaan insfrastruktur dan penunjang secara merata dan berkeadilan.

7.

Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor
produksi dan jasa.

8.

Penguatan basis produksi masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan
dan perikanan.

9.

Membangun kawasan sentra produksi dan industri kreatif berbasis potensi
lokal.

10. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dari Bupati Aceh Selatan, maka Dinas Pariwisata dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan dari Misi Bupati yang ke dua
dan misi yang kesembilan yaitu Penyederhanaan sistem pelayanan dan
birokrasi pemerintah, membangun kawasan sentra produksi dan industri
kreatif berbasis potensi lokal.

C.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata
Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan diatas, maka dapat
ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :
1.

Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas.

2.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adapun

sasaran

yang

ditetapkan

dalam

mencapai

pembangunan Dinas Pariwisata dapat adalah sebagai berikut :
1.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2.

Meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata.
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tujuan

D. Strategi dan Kebijakan
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan sebagaimana
disebutkan diatas, maka ditetapkan beberapa langkah – langkah startegi dan
kebijakan yang akan ditempuh yaitu sebagai berikut :
1.

Penguatan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi
informasi.

2.

Revitalisasi dan optimalisasi destinasi tujuan wisata.

3.

Menciptakan event dalam menunjang pariwisata daerah.

4.

Peningkapatan pendapatan PAD sektor pariwisata.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019
Rencana Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam
Renstra. Rencana Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan ditetapkan
pada awal tahun Tahun 2019 yang memuat sasaran startegis, indikator kinerja
dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai
melalui program dan kegiatan yang direncanakan.
Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai untuk
tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

: Meningkatnya Pendapatan disektor pariwisata

dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa) dengan target kinerja sebanyak 475.540
Jiwa
Jumlah PAD Sektor Pariwisata (%) dengan target kinerja sebanyak 0,0275 %
Lamanya Kunjungan Wisatawan (Hari) dengan target kinerja selama 3 hari
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Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut program dan kegiatan
serta anggaran yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata sebagai berikut :
•

Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pemasaran

pariwisata Rp. 58.000.000.
•

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Rp. 170.000.000

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
•

Peningkatan

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Pariwisata

Rp. 3.864.575.000
•

Pengembangan daerah tujuan wisata Rp. 767.000.000

3. Program Pengembangan Kemitraan sebagai berikut :
•

Pembinaan dan Pengiriman Duta Wisata Rp. 105.000.000

•

Pelaksanaan

gebyar

wisata

nusantara

di

Jakarta

(Otsus)

Rp.

500.000.000
Semua program dan kegiatan dari 1 s/d 3 dananya bersumber dari APBK dan
DAK serta DOKA Aceh Selatan, berjumlah Rp. 6.111.070.000
dan Terealisasi Rp. 5.638.740.630 (92,27%). Dan Jumlah keseluruhan
Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata untuk Tahun 2019 yang terdiri dari
belanja

langsung

dan

belanja

tidak

langsung

adalah

sebesar

7.859.459.592 dan realisasi sebesar Rp. 7.273.306.212 (92.54%).
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Rp.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target
kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian
target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
menggunkana indicator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah
dicapai dan dilaksanakan.
Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran
(output) penting dan masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.
Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapain tujuan/sasaran
strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang telah
ditetapkan pada awal tahun 2019 di dalam dokumen penetapan kinerja.

3.1

Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang

direncanakan untuk mencapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target
kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2019 dan penetapan kinerja tahun 2019. Indikator kinerja yang dituangkan adalah
indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan dan merupakan
indikator outcome atau output penting.
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Pengukuran

kinerja

merupakan

perbandingan

antara

target

kinerja

(performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result).
Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap)
yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan
jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan
ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (performance
improvement).
Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat
kategori berikut :
Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 85%

Sangat Baik

II

70% sampai 85%

Baik

III

70% sampai 85%

Baik

IV

70% sampai 85%

Baik

Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan telah berusaha secara maksimal untuk
mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana
kinerja tahun 2019 dan penetapan kinerja tahun 2019. Uraian target dan realisasi
dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada formulir
pengukuran pencapaian kinerja.
Adapun rincian tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat
dilihat pada table berikut :
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No

1

Sasaran Strategis

Meningkatnya Pendapatan di sektor pariwisata

Tingkat Capaian
(%)

936 %

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi,
visi dan tujuan sebagaiamana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi
pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan
capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam
pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala
dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan
maupun informasi lainnya. Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan tahun
2019 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut diatas, yang
dicapai melalui pelaksanaan 5 program dan 24 kegiatan sebagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2019.
Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan
penetapan kinerja tahun 2019, seluruhnya memperoleh kategori

capaian

Baik

dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 80,35%.
Belum ada perbandingan dalam penilaian capaian sasaran strategis terhadap
tahun lalu dikarenakan tahun 2019 merupakan tahun pertama pemerintahan bupati
Aceh Selata untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018 s/d 2023. Dan dengan
sasaran strategis yang baru untuk mendukung visi dan misi Pembangunan Bupati
dan Waki Bupati Tahun 2018 – 2023.
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No

1

Sasaran/indicator sasaran

%tase

%tase

Peningkat

capaian

capaian

an

tahun

tahun

(penuruna

lalu

2019

n) capaian

0

0,2576 %

0

Meningkatnya pendapatan disektor
pariwisata

Dari table diatas menunjukkan bahwa terdapat Peningkatan Penilaian kinerja
pada tahun 2019 dan sasaran indicator yang diharapkan rata-rata mencapai yang
dapat diuraikan sebagai berikut :
Persen

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata

Target

Realisasi

1. Meningkatnya kunjungan wisata

475.540

490.600

103 %

0,0275

0,2576

936 %

3

3

100 %

(%)

(jiwa)
2. Meningkatnya

PAD

sektor

pariwisata (%)
3. Lama kunjungan wisata (hari)

Dari capaian indicator kinerja pada Dinas Pariwisata diatas terdapat peningkatan dari
indicator jumlah kunjungan wisatawan luar dan dalam yang berkunjung ke daerah
Aceh Selatan yang mena jumlah kunjungan wisatawan melebihi jumlah yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2019. Aspek pendukung
meningkatnyan kunjungan wisatawan disebabkan sudah banyaknya program dan
kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan di
bidang kapariwisataan yang mana dinas pariwisata banyaknya pembagunan fasilitas
kepariwisataan di destinasi – destinasi daerah Aceh Selatan.
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Untuk indicator peningkatan pendapatan di sector pariwisata sudah maksimal sesuai
dengan target perencanaan dinas pariwisata. Salah satu hambatan yang harus
dibenahi agar pad sector pariwisata semakin meningkat dengan mengkaji ulang dan
membuat kembali perjanjian kesepakatan dalam proses pemungutan PAD disemua
destinasi

destinasi dalam kabupaten aceh selatan. Untuk pendapatan sector

pariwisata yang bersumber dari retribusi daerah pada tahun 2019 berjumlah
25.500.000. dan jika dibandingkan dengan pendapatan realisasi Aceh Selatan yang
berjumlah 9.896.912.438 maka ada peningkatan target yang telah ditetapkan dalam
dokumen renstra dinas pariwisata untuk tahun 2019.

Dan yang terakhir untuk indicator lamanya kunjungan wisata luar dan dalam ke
daerah Aceh Selatan sudah mencapai target yang direncanakan. Banyaknya even –
even kepariwisataan Aceh Selatan yang dilakukan pada tahun 2019 sehingga para
wisatawan melakukan perjalanan lebih dari satu hari untuk mengikuti acara even –
even dan mengunjungi lokasi – lokasi destinasi pariwisata yang berada hampir di
semua kecamatan.

3.3

Aspek Keuangan
Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten
Aceh Selatan menggunakan sumber dana yang dibiayai dan Anggaran
Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan, Dana DAK dan Dana
DOKA Tahun 2019. Sebagai bahan analisis dan akuntabilitas keuangan Dinas
Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan jumlah anggaran dan realisasi belanja
untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai
berikut :
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Tabel 3.1
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung
Sumber Dana APBD Kabupaten Aceh Selatan, Dana DAK dan
Dana OTSUS Tahun 2019

No

1

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Persen
tase
(%)

Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
a. Peningkatan
teknologi

pemanfaatan
informasi

58.000.000

55.582.900 95.83 %

170.000.000

169.599.000 99.76 %

3.864.575.000

3.775.606.550 97,69%

dalam

pemasaran pariwisat
b. Pengembangan

jaringan

kerjasama promosi pariwisata
2

Program Pengembangan Destinasi
Wisata
a. Peningkatan

Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pariwisata
b. Pengembangan

daerah

tujuan 767.000.000

428.787.200

55,90%

104.977.000

99,97 %

485.599.970

97,11%

wisata
3

Program Pengembangan Kemitraan
a. Pembinaan dan Pengiriman Duta

105.000.000

Wisata
b.

Pelaksanaan

gebyar

wisata

500.000.000

nusantara di Jakarta (Otsus)
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Bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2019, realisasi total
belanja langsung dari dana APBK, DAK dan OTSUS Kabupaten Aceh Selatan adalah
sebesar Rp. 5.638.740.630,- (92,27%) dari target total belanja yang ditetapkan
sebesar Rp. 6.111.070.000,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan :
1. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan instansi terkait belum
maksimal.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana.
3. Masih Kurangnya Kualitas SDM yang dimiliki dinas terkait yang berhubungan
dengan kepariwisataan
4. Masih kurang akuratnya data yang diterima mengenai jumlah yang pasti dari
Kunjungan Wisatawan yang datang baik itu dari dalam maupun luar daerah.

Strategis Pemecahan Masalah
1. Peningkatan

Perekonomian

Daerah

yang

dapat

memberikan

prioritas

pembangunan kepariwisataan daerah sehingga tujuan dan rencana program
pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Terhadap Program yang tidak tertampung di dalam APBK diupayakan dapat
ditampung melalui Dana OTSUS, APBA dan APBN.
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BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Inpers Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan telah
menyusun LAKIP tahun 2019 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah dilaksanakan di dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Tahun 2019 ini merupakan laporan tahun
ke-lima dari Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2023.
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan berusaha semaksimal mungkin
untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara
optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Kendala
utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Aceh Selatan.
Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai
bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
pencapain sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan
kebijakan yang akan datang.
Dalam penyusunan LAKIP ini, kami sadari masih banyak yang perlu diperbaiki
untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ACEH SELATAN
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN ANGGARAN 2019
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PERJANJIAN KINERJA ( PK )
TAHUN ANGGARAN 2019
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