LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAAN DAERAH TAHUN 20132028
INDIKASI PROGRAM PEMANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
NO

TAHAPAN

URAIAN

1.

Tahapan I a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan
2014 - 2018
inovatif;
b. memperkuat upaya konservasi sumberdaya Wisata dan lingkungan;
c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar Wisata dalam mewujudkan saptapesona bagi
terciptanya iklim kondusif Kepariwisataan;
d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran Kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar
Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara;
e. mengembangkan fasilitasi,regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;dan
f. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan
masyarakat.

2.

Tahapan II
2019 - 2023

a. mengembangkan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan
Pariwisata Daerah;
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian
sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya;
c. mengembangkan paket Wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan
sektorlain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor Pariwisata;
d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui
Kepariwisataan;
e. mengembangkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdayasaing;
f. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang Pariwisata;dan
g. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri di bidang Pariwisata.

NO
3.

TAHAPAN

URAIAN

Tahapan III a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan
2024 - 2028
sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b. terwujudnya pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan
Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
c. terwujudnya industri Pariwisata yang berdayasaing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan
bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosialbudaya;
d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, berkembangnya
Sumber Daya Manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien;
e. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona;dan
f. terwujudnya Daerah sebagai daerah tujuan Wisata berbasis budaya terkemuka diAsia Tenggara yang mempunyai ciri
khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.
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