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Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Program dan 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Program (outcome) dan 

Kegiatan (output) 

(1) (2) (3) (5) (6) 

Terlaksananya 
pengembangan 
kebudayaan yang 
berwawasan 

lingkungan  

Berkembangnya nilai-nilai 

budaya 

Cakupan Kajian 

seni  

Program 
pengembangan 

nilai budaya 

Prosentase 
pengembangan dan 

pelestarian nilai budaya 

  Cakupan 

fasilitasi seni  

Pelestarian  dan 
aktualisasi adat 

budaya daerah 

Dana 

    Cakupan gelar 

seni 

bujang dere kota llg 

    Misi kesenian   terselenggaranya 

pemilihan bujang dere 

    Cakupan 

tempat 

Pembinaan tari 

daerah tradisional 
Dana 

    Cakupan 

organisasi 

pelestarian kesenian 

daerah 

        tersedianya kesenian 

daerah 

      Seleksi Gita 

Bahana 
Nusantara (GBN) 
sampai TK. 

Nasional 

Dana 

      penyanyi untuk GBN 

        terlaksananya seleksi 

GBN 

      Penggandaan 
buku-buku 

museum subkoss 

Dana 

        dokumen museum 

subkoss 

        tersedianya buku 

tentang musem subkoss 

      Lomba 
cendramata kota 

Lubuklinggau 

Dana 

        cendramata khas kota 

llg 



        terselenggaranya lomba 

cendramata 

      Pembinaan dan 

pelestarian seni 

budaya 

Dana 

        apresiasi terhadap seni 

budaya 

        terselenggaranya 

pembinaan dan 

pelestarian  

      Menggali dan 

melestarikan 
permainan 

tradisional 

Dana 

      permainan tradisional 

        pelestarian permainan 

tradisional 

      Pemilihan Bujang 

Dere Linggau 
Dana 

        bujang dere kota llg 

        terselenggaranya 

pemilihan bujang dere 

      Pembuatan 

deskripsi tari 
sambut Silampari 
Khayangan Tinggi 
dan musik 

tradisional 

Kromong 12 

Dana 

      dokumen deskripsi tari 

dan musik tradisional 

      tersedianya deskripsi tari 

dan musik tradisional 

      Pembuatan data 

base Kebudayaan 
Dana 

      dokumen data base 

kebudayaan 

        tersedianya data base 

kebudayaan 

      Partisipasi pada 

Festival Sriwijaya 
Dana 

      ikut serta pada festival 

sriwijaya 

        terselenggaranya 
keikutsertaan pada 

festival sriwijaya 

      Fasilitasi 

Paguyuban etnik 

Dana 

        melestarikan paguyuban 

etnik 



        terselenggaranya 

kegiatan paguyuban 

etnik 

      Lomba Band Dana 

        pemenang lomba band 

        terselenggaranya lomba 

band 

      Program 
pengelolaan 
keragaman 

budaya 

Prosentase tingkat 
pengembangan 

keragaman budaya 

      Pengembangan 
kesenian dan 

kebudayaan 

daerah 

Dana 

      pelestarian kesenian dan 

kebudayaan daerah 

        meningkatnya 
pengembangan kesenian 

dan kebudayaan daerah 

      Pembinaan tari 

daerah tradisional 

Dana 

        apresiasi terhadap tarian 

tradisional 

        pelestarian tarian daerah 

      Lomba cipta lagu 

daerah, 
pematenan, 
rekaman dan 

penggandaan 

Dana 

      pemenang lomba cipta 

lagu daerah 

      terselenggaranya lomba 

cipta lagu 

      Festival Barongsai Dana 

        pemenang lomba 

barongsai 

        terselenggaranya festival 

barongsai 

      Festival 

Keroncong 
Dana 

        pemenang lomba 

keroncong 

        terselenggaranya festival 

keroncong 

      Festival Budaya Dana 



      Etnis Nusantara pelestarian budaya etnis 

nusantara 

        terselenggaranya festival 

budaya 

          

      Festival Gendang 

Melayu Nusantara 
Dana 

        pelestarian budaya 

melayu 

        terselenggaranya festival 

gendang melayu 

nusantara 

      Parade Budaya 

Nusantara 
Dana 

        apresiasi terhadap 

budaya nusantara 

        terselenggaranya parade 

budaya nusantara 

      Festival Teater Dana 

        pemenang lomba teater 

        terselenggaranya festival 

teater 

      Pameran lukisan 
karya seniman 

Kota 

Lubuklinggau 

Dana 

      apresiasi terhadap hasil 

karya seniman 

        terselenggaranya 

pameran lukisan 

      Festival tari antar 

sanggar dalam 
Kota 

Lubuklinggau 

Dana 

      pemenang lomba tari 

        terselenggaranya festival 

tari 

      Lomba lagu 

daerah 
Dana 

        pemenang lomba lagu 

daerah 

        terselenggaranya lomba 

lagu daerah 

      Lomba Cerita 

Rakyat 
Dana 

        pemenang lomba cerita 

rakyat 



        terselenggaranya lomba 

cerita rakyat 

      Lomba nasyid 
dan busana 

muslim 

Dana 

        pemenang lomba nasyid 

dan busana muslim 

        terselenggaranya lomba 
nasyid dan busana 

muslim 

      Lomba melukis 

telur paskah 
Dana 

        pemenang lomba 

melukis telur paskah 

        terselenggaranya lomba 

melukis telur paskah 

      Lomba Rebana Dana 

        pemenang lomba rebana 

        terselenggaranya lomba 

rebana 

      Lomba Beduk Dana 

        pemenang lomba beduk 

        terselenggaranya lomba 

beduk 

Meningkatnya 
ekonomi rakyat di 

sektor pariwisata 

Meningkatnya pertumbuhan 

sektor pariwisata 

Persentase 
destinasi 
pariwisata yang 

dikembangkan 

Program 
pengembangan 
pemasaran 

pariwisata 

Prosentase 
pengembangan destinasi 

pariwisata 

    Jumlah 
kunjungan 

wisatawan 

Pengembangan 
jaringan 

kerjasama 
promosi 

pariwisata 

Dana 

    Jumlah SDM 
dan pelaku 

usaha 

pariwisata 

terlaksananya kerjasama 
di bidang pariwisata dan 

budaya  

      dikenalnya kebudayaan 

dan pariwisata kota llg 

      Pelaksanaan 

promosi 
pariwisata 
nusantara di 

dalam dan di luar 

negeri 

Dana 

      terlaksananya promosi 

pariwisata dan budaya  



        terwujudnya kota llg 

sebagai daerah tujuan 

wisata 

      Pembuatan frame 
Billboard dan 

perlengkapannya 

Dana 

      frame billboard 

        tersedianya frame 

billboard 

      Pembuatan 
Signboard 

Destinasi Wisata 

Dana 

      signboard destinasi 

wisata 

        tersedianya signboard 

destinasi wisata 

      Kegiatan 
partisipasi Tk. 

Nasional 

Dana 

      terlaksananya kegiatan 

partisipasi 

        ikut serta dalam 

kegiatan nasional 

      Pembuatan Peta 

Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota 

Lubuklinggau  

Dana 

      peta kebudayaan dan 

pariwisata 

      tersedianya peta 
kebudayaan dan 

pariwisata 

      Penyediaan 
bahan-bahan 
promosi Kota 

Lubuklinggau 

Dana 

      dokumen promosi 

        tersedianya bahan 

promosi 

      Partisipasi pada 

APEKSI 
Dana 

        ikut serta dalam 

kegiatan APEKSI 

        terselenggaranya 

kegiatan APEKSI 

      Partisipasi pada 
Pergelaran/ 
Lomba di Tk. 

Kab/Kot 

Dana 

      ikut serta pada 
lomba/pergelaran 

tk.kota/kab 

        terselenggaranya 

pergelaran/lomba 

      Familization Tour Dana 



      (FAM TOUR)  promosi dan kerjasama 

di bidang pariwisata 

        terselenggaranya FAM 

Tour 

      Partisipasi Seni 
Budaya di MATTA 

Malaysia 

Dana 

      ikut serta pada kegiatan 

di MATTA  

        terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

      Partisipasi pada 
Gebyar Wisata 

Nusantara di 

Jakarta 

Dana 

      ikut serta pada gebyar 

wisata nusantara 

        terselenggaraanya 

partisipasi pada gebyar 

wisata nusantara 

      Partisipasi Seni 
Budaya pada 

DMDI di Malaka 

Dana 

      ikut serta pada DMDI di 

Malaka 

        terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

       

Partisipasi Seni 
Budaya pada ITB 

Singapura 

Dana 

      ikut serta pada ITB 

Singapura 

        terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

      Rally Wisata Dana 

        pemenang rally wisata 

        terselenggaranya rally 

wisata 

      Partisipasi pada 

Linggau Expo 
Dana 

      ikut serta pada Linggau 

Expo 

        terselenggaranya 
partisipasi pada Linggau 

Expo 

      Partisipasi pada 

Sriwijaya Expo 
Dana 

      ikut serta pada Sriwijaya 

Expo 



        terselenggaranya 

partisipasi pada 

Sriwijaya Expo 

      Pembuatan 

Website 
Dana 

        website disbudpar 

        tersedianya website 

      Partisipasi Seni 
Budaya di 
Melberne 

Australia 

(Indonesia Night) 

Dana 

      ikut serta pada promosi 

wisata  

      terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

      Partisipasi Seni 

Budaya pada 
China 
International 
Tourm 

M….(CITM) 

Dana 

      ikut serta pada promosi 

wisata  

      terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

      Partisipasi pada 

Jedah Fair 
Dana 

        promosi pariwisata 

        terselenggaraanya 
partisipasi pada jedah 

Fair 

      Partisipasi pada 

KTNA Tk.Nasional 
Dana 

        promosi pariwisata 

        terselenggaranya 

partisipasi pada KTNA  

      Partisipasi Seni 
Budaya pada 
Pasar Malam 

Tong-tong 

Belanda 

Dana 

      promosi pariwisata 

      terselenggaranya 

partisipasi seni budaya 

      Pembuatan 
Souvenir Khas 
Kota 

Lubuklinggau 

Dana 

      souvenir khas kota llg 

        tersedianya souvenir 

khas kota llg 

      Pergelaran seni 

budaya di Istana 
Dana 



      Negara promosi seni budaya 

kota llg 

        terselenggaranya 

pergelaran seni budaya 

      Program 
pengembangan 
destinasi 

pariwisata 

Prosentase peningkatan 

kunjungan wisatawan 

      Peningkatan 
pembangunan 

sarana dan 
prasarana 

pariwisata 

Dana 

      sarana dan prasarana 

pariwisata 

        tersedianya sarpras par 

      Penyusunan 

Detail 
Engineering 
Design (DED) 
Museum Subkoss 

Garuda 

Dana 

      DED  

      tersedianya DED 

Museum 

      Lomba Bartender Dana 

        pemenang lomba 

bartender 

        terselenggaranya lomba 

bartender 

      Lomba Photo 

Pariwisata 

Dana 

        pemenang lomba photo 

pariwisata 

        terselenggaranya lomba 

photo pariwisata 

      Pembuatan DED  

Goa Batu 

Dana 

      DED  

        tersedianya DED Goa 

Batu 

      Pembuatan DED 
Air Terjun Curuq 

Layang 

Dana 

      DED  

        Tersedianya DED Air 

Terjun Curug Layang 

      Pembuatan DED 

Air Terjun Taqli 
Dana 

      DED  

        Tersedianya DED Air 

Terjun Taqli 



      Pembersihan dan 

Perawatan di 
destinasi  Air 

Terjun Temam 

Dana 

      pelestarian destinasi Air 

Terjun Temam 

        terjaganya kebersihan 

dan keindahan destinasi 

Air Terjun Temam 

      Pembersihan dan 
Perawatan di 

destinasi Bukit 

Sulap 

Dana 

      pelestarian destinasi 

Bukit Sulap 

        terjaganya kebersihan 
dan keindahan destinasi 

Bukit Sulap 

      Pembangunan 
Kios Souvenir di 
destinasi Bukit 

Sulap 

Dana 

      Bangunan kios souvenir 

        tersedianya kios 

souvenir  

      Pembangunan 
Pintu Gerbang 

Utama, Kios 
Souvenir di 

Watervang 

Dana 

      pintu gerbang utama 

dan kios souvenir 

        tersedianya pintu 
gerbang utama dan kios 

souvenir 

      Pembangunan 
Area Parkir di 
destinasi Air 

Terjun Temam 

Dana 

      area parkir 

        tersedianya area parkir  

      Pengadaan 
Fasilitas Guest 

House di 
destinasi Bukit 

Sulap 

Dana 

      fasilitas guest house 

        tersedianya fasilitas 

guest house 

      Pengadaan 
Perahu Arum 

Jeram 

Dana 

      perahu arum jeram 

        tersedianya perahu arum 

jeram 

      Pembangunan 
Rumah Adat dan 

Dana 



      Revitalisasi 

Museum Subkoss 

Garuda 

Rumah adat dan 

revitalisasi Museum  

        tersedianya rumah adat 

dan pelestarian Museum 

      Seminar 
Pengembangan 
Pariwisata Kota 

Lubuklinggau 

Dana 

      peserta seminar 

        terlaksananya seminar 
pengembangan 

pariwisata 

      Pembangunan 

Destinasi Goa 

Batu 

Dana 

      pelestarian Goa Batu 

        berkembangnya 

destinasi Goa Batu 

      Pembangunan 

Destinasi Air 

Terjun Taqli 

Dana 

      pelestarian Air Terjun 

Taqli 

        berkembangnya 

destinasi Air Terjun Taqli 

      Pembangunan 
Destinasi Air 

Terjun Curuq 

Layang 

Dana 

      pelestarian Air Terjun 

Curuq Layang 

        berkembangnya 
destinasi Air Terjun 

Curuq Layang 

      Pembangunan 

Panggung 
Terbuka di 

Pinggiran  Sungai 

Kelingi 

Dana 

      panggung terbuka 

        tersedianya panggung 

terbuka 

      Pembangunan 
miniatur Rumah 
Adat di Destinasi 

Air Terjun 

Temam 

Dana 

      miniatur rumah adat 

        tersedianya miniatur 

rumah adat  

      Pembangunan 
Gazebo dan 

Dana 



      Permainan Out 

Bound di Bukit 

Sulap 

gazebo dan permainan 

out bound 

        tersedianya gazebo dan 

permainan out bound 

      Pembangunan 
Taman Hias dan 
Shelter di Bukit 

Sulap 

Dana 

      taman hias dan shelter 

        tersedianya taman hias 

dan shelter  

      Pembangunan 

Menara Pandang 

di Bukit sulap 

Dana 

      menara pandang 

        tersedianya menara 

pandang 

          

      Pembangunan 
Panggung 
Terbuka di 

Watervang 

Dana 

      panggung terbuka 

        tersedianya panggung 

terbuka 

      Pembangunan 
Gazebo dan 
Cafetaria di 

Watervang 

Dana 

      gazebo dan cafetaria 

        tersedianya gazebo dan 

cafetaria 

      Pembangunan 

Bangunan 

Pengelola dan 
Pusat Informasi 

di Watervang 

Dana 

      bangunan pengelola 

        tersedianya bangunan 

pengelola 

      Pembangunan 
Panggung 

Terbuka di Air 

Terjun Temam 

Dana 

      panggung terbuka 

        tersedianya panggung 

terbuka 

      Pembangunan 
Lanskap dan 
lampu-lampu 

taman di Air 

Terjun Temam 

Dana 

      lanskap dan lampu 

taman 



        tersedianya lanskap dan 

lampu taman 

      Pembangunan 
Gazebo Besar 
dan Bangunan 

Pengelola di Air 

Terjun Temam 

Dana 

      gazebo dan bangunan 

pengelola 

      tersedianya gazebo dan 

bangunan pengelola 

      Pembangunan 
Shelter di Air 

Terjun Taqli 

Dana 

      shelter 

        tersedianya shelter 

      Pembangunan 
Pintu Gerbang di 

Bukit Sulap 

Dana 

      Pintu gerbang di Bukit 

Sulap 

        Tersedianya pintu 

gerbang di Bukit Sulap 

      Pembuatan 
Perencanaan 

Launching 
Program Visit 
Lubuklinggau 

2015 

Dana 

      Dokumen perencanaan 

Launching Program VL 

      Destinasi unggulan dan 
sebagai daya tarik 

wisata 

      Program 
pengembangan 

kemitraan 

Prosentase peningkatan 

kerjasama pariwisata 

      Pengembangan 
dan penguatan 

informasi dan 

data base 

Dana 

      dokumen data base 

pariwisata 

        tersedianya data pelaku 

industri pariwisata 

      Workshop Jasa 

Usaha Pariwisata 
Dana 

      peserta workshop 

        terselenggaranya 
workshop jasa usaha 

pariwisata 

          

          

          



      Workshop 

Pariwisata 
berbasis Ekonomi 

Kreatif 

Dana 

      peserta workshop 

        terselenggaranya 
workshop par berbasis 

ekonomi 

      Diklat 
Peningkatan  

Kompetensi SDM 

Usaha Pariwisata 

Dana 

      peserta diklat  

        terselenggaranya diklat 

      Penyuluhan Sadar 

Wisata 
Dana 

      peserta sadar wisata 

        terselenggaranya sadar 

wisata 

      Pengenalan 
Kelompok Desa 

Wisata bagi 
Kelompok Sadar 

Wisata 

Dana 

      kelompok desa wisata 

        pelestarian dan 
pengembangan destinasi 

par 

      Sosialisasi Sadar 

Wisata 
Dana 

        peserta yang sadar 

wisata 

        pemahaman tentang 

sadar wisata 

Meningkatnya 
SDM yang 
berkualitas dan 

profesionalisme 
dalam 
melaksanakan 

tugas 

meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran 
dan kompetensi aparatur 

bidang pariwisata 

Tingkat 
pemenuhan 
jasa 

administrasi 

perkantoran 

Program 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

pemenuhan jasa adm 

perkantoran 

Tingkat 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 

aparatur 

Penyediaan jasa 

surat menyurat 
Dana 

    Prosentase 
terpenuhinya 

pakaian dinas 

pegawai 

  tersedianya jasa surat 

menyurat 

    Prosentase 

aparatur yang 
mempunyai 

kompetensi 
bidang 

pariwisata 

  rutinitas surat menyurat 



    Prosentase 

peningkatan 
pengembangan 
sistem 

pelaporan 
capaian kinerja 

dan keuangan 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 
sumber daya air 

dan listrik 

Dana 

      tersedianya jasa 
komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

        adanya sumber daya air 

dan listrik 

      Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 
perizinan 
kendaraan 

dinas/operasional 

Dana 

      tersedianya jasa 
pemeliharaan kendaraan 

dinas 

        tersedianya kendaraan 

dinas 

      Penyediaan jasa 
administrasi 

keuangan 

Dana 

        tersedianya jasa 

administrasi keuangan 

        rutinitas administrasi 

keuangan 

      Penyediaan jasa 

kebersihan kantor 
Dana 

        tersedianya jasa 

kebersihan kantor 

        terciptanya lingkungan 

kantor yang bersih 

      Penyediaan jasa 
perbaikan 

peralatan kerja 

Dana 

        perbaikan peralatan 

kerja 

        tersedianya jasa 
perbaikan dan peralatan 

kerja 

      Penyediaan alat 

tulis kantor 
Dana 

        alat tulis kantor 

        tersedianya kebutuhan 

alat tulis kantor 

      Penyediaan 

barang cetakan 

dan penggandaan 

Dana 



        barang cetakan dan 

penggandaan 

        tersedianya barang 
cetakan dan 

penggandaan 

      Penyediaan 
komponen 
instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Dana 

        komponen instalasi 

listrik 

        tersedianya sarana 

penerangan kantor 

      Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 

kantor 

Dana 

        peralatan dan 

perlengkapan kantor 

        tersedianya peralatan 

dan perlengkapan kantor 

      Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga 

Dana 

        peralatan rumah tangga 

        tersedianya peralatan 

rumah tangga 

      Penyediaan 

bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-

undangan 

Dana 

        bahan bacaan dan 

peraturan 

       tersedianya bahan 

bacaan dan peraturan 

      Penyediaan 
makanan dan 

minuman 

Dana 

        makanan dan minuman  

        tersedianya makanan 

dan minuman 



      Rapat-rapat 

kordinasi dan 
konsultasi ke luar 

daerah 

Dana 

       rapat dan konsultasi 

       terjalinnya kerjasama 

dan koordinasi yang baik 

      Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Aparatur 

tersedianya sarpras 

aparatur 

      Pembangunan 

gedung kantor 

Dana 

        gedung kantor 

        tersedianya gedung 

kantor 

      Pengadaan 
perlengkapan 

gedung kantor 

Dana 

        perlengkapan gedung 

kantor 

        tersedianya 
perlengkapan gedung 

kantor 

      Pengadaan 

mebeleur 
Dana 

        mebeleur 

        tersedianya mebeleur 

      Pemeliharaan 
rutin/berkala 

gedung kantor 

Dana 

        terpeliharanya gedung 

kantor 

        terciptanya lingkungan 

kantor yang nyaman 

      Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 

dinas/operasional 

Dana 

        terpeliharanya 

kendaraan dinas 

        tersedianya kendaraan 

dinas 



      Pemeliharaan 

rutin/berkala 

mebeleur 

Dana 

        terpeliharanya mebeleur 

        tersedianya mebeleur 

      Pembebasan 
lahan kantor 

Disbudpar 

Dana 

      lahan kantor disbudpar 

        tersedianya lahan kantor 

disbudpar 

      Pembebasan 

lahan destinasi 

Air Terjun 

Temam 

Dana 

      lahan destinasi Air 

Terjun Temam 

        tersedianya lahan 

destinasi Air Terjun 

Temam 

      Program 
peningkatan 

disiplin aparatur 

terpenuhinya pakaian 

dinas  

      Pengadaan 
pakaian dinas 
beserta 

perlengkapannya 

Dana 

        pakaian dinas 

        tersedianya pakaian 

dinas 

      Pengadaan 

pakaian KORPRI 
Dana 

        pakaian KORPRI 

        tersedianya pakaian 

KORPRI 

      Pengadaan 
pakaian khusus 

hari-hari tertentu 

Dana 

        pakaian khusus 

        tersedianya pakaian 

khusus 

      Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

  

      Pendidikan dan 

pelatihan formal 
Dana 

        peserta diklat 



        terselenggaranya diklat 

      Program 
peningkatan 

pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 

dan keuangan 

  

      Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Dana 

        laporan capaian kinerja 

        tersusunya laporan 

capaian kinerja 

 

 

  



DAMPAK PENGEMBANGAN SEBELUM DAN SESUDAH 

PENGEMBANGAN DI KOTA LUBUKLINGGAU 

 

 

No Dampak Sosial Budaya Sebelum 

Pengembangan 

Sesudah Pengembangan 

dan dampak 

1 Dampak terhadap 
keterkaitan dan keterlibatan 

antara masyarakat setempat 

dengan masyarakat yang 

lebih luas, termasuk tingkat 
otonomi atau 

ketergantungannya 

Ketergantungan rendah 
dengan masyarakat 

luar, karena kebutuhan 

dan keinginan masih 

sedikit 

Ketergantungan semakin 
tinggi karena kebutuhan 

semakin meningkat 

seiring dengan 

peningkatan pendapatan 
(dampak baik) 

2 Dampak terhadap hubungan 
interpersonal antara anggota 

masyarakat 

Hubungan sangat erat 
karena kesamaan dalam 

mata pencaharian 

Hubungan kurang erat 
akibat keberagaman mata 

pencaharian (dampak 

kurang baik) 

3 Dampak terhadap dasar-
dasar 

organisasi/kelembagaan 

Organisasi dengan 
manajemen tradisional 

Organisasi cenderung 
mengarah pada 

manajemen modern 

No Dampak ekonomi Sebelum 

Pengembangan 

Sesudah Pengembangan 

dan dampak 

1 Dampak terhadap 
penerimaan devisa 

Tidak ada penerimaan 
devisa 

Ada penerimaan devisa 
dalam jumlah signifikan 

(dampak baik) 

2 Dampak terhadap 
pendapatan masyarakat 

Pendapatan rendah, 
dari menangkap ikan 

Pendapatan tinggi, dari 
berbagai sumber 

(dampak baik) 

3 Dampak terhadap 

kesempatan kerja 

Kesempatan kerja 

rendah 

Kesempatan kerja tinggi, 

disektor pariwisata 
(dampak baik) 

4 Dampak terhadap harga-

harga 

Harga harga rendah Harga harga tinggi 

(dampak kurang baik) 

5 Dampak terhadap distribusi 
manfaat/keuntungan 

Manfaat belum ada Lebih banyak manfaat 
daripada kerugian 

(dampak baik) 

6 Dampak terhadap 

kepemilikan dan control 

Dominan dikuasai 

masyarakat lokal 

Dikuasai sebagian 

pendatang dan investor 
(dampak tidak baik) 

7 Dampak terhadap 

pembangunan pada 
umumnya 

Pembangunan fisik non 

fisik lambat 

Pembangunan fisik non 

fisik cepat disertai 
pencemaran (dampak 

cendrung baik) 

8 Dampak terhadap 

pendapatan pemerintah. 

Sedikit Banyak dan berlipat 

Ganda (dampak baik) 



sosial (dampak baik) 

4 Dampak terhadap migrasi 

dari dan ke daerah 
pariwisata 

Migrasi masih sedikit Migrasi menjadi semakin 

banyak (dampak kurang 
baik) 

5 Dampak terhadap ritme 

kehidupan sosial masyarakat 

Ritme kehidupan masih 

lambat 

Ritme kehidupan 

meningkat (dampak baik) 

6 Dampak terhadap pola 
pembagian kerja 

Pembagian kerja masih 
sederhana 

Pembagian kerja semakin 
kompleks (dampak baik) 

7 Dampak terhadap stratifikasi 

dan mobilitas sosial 

Stratifikasi sangat 

kental khususnya 

pemilik tanah sangat 
dihormati 

Persamaan derajat, 

seseorang dihormati atas 

dasar apa yang diperbuat, 
dan bukan atas dasar 

siapa orang tersebut 

(dampak baik) 

8 Dampak terhadap distribusi 
pengaruh dan kekuasaan 

Pengaruh kekuasaan 
terpusat 

Kekuasaan terdistribusi 
dan terpecah (dampak 

baik) 

9 Dampak terhadap 
meningkatnya 

penyimpangan-

penyimpangan sosial 

Penyimpangan social 
rendah, masih tuduk 

pada norma adat 

Penyimpangan sosial 
semakin tinggi karena 

lebih menekankan pada 

kebebasan individu 

(dampak kurang baik) 

10 Dampak terhadap bidang 

kesenian dan adat istiadat. 

Kesenian dan adat 

istiadat masih sangat 

konvensional 

Kesenian dan adat 

istiadat semakin 

berkembang (dampak 
baik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

A. Identitas responden 

Petunjuk : Isilah titik-titik yang tersedia dengan benar 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan  : 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER UNTUK LINGKUNGAN 

INTERNAL DAN EKSTERNAL 

Jawab pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) 

dengan pena pada kolom yang tersedia 

Penilaian Kondisi saat ini 

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju 

Angka 2 : Tidak Setuju 

Angka 3 : Setuju 

Angka 4 : Sangat Setuju 

No 
dIndikator  

KEKUATAN 

Penilaian Kondisi Saat ini 

1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Kawasan objek wisata Bukit Sulap 

sudah terjaga kebersihannya 

    

2 Kawasan objek wisata Bukit Sulap 

memiliki keindahan alami dan menarik 

untuk dikunjungi 

    

3 Objek wisata Bukit Sulap menyediakan 

fasilitas parkir bagi kendaraan 

pengunjung 

    

4 Objek wisata Bukit Sulap menyediakan 

fasilitas Gazebo/pondok untuk 

wisatawan beristirahat 

    

 

 

No Indikator  Penilaian Kondisi Saat ini 



KELEMAHAN  1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Ketersediaan penginapan yang belum 

memadai 

    

2 Kawasan objek wisata tidak 

menyediakan fasilitas restoran dan 

rumah makan 

    

3 Kurangnya toko souvenir atau pusat 

oleh-oleh di kawasan Bukit Sulap 

    

4 Kondisi toilet yang kurang terawat      

5 Objek wisata Bukit Sulap tidak 

menyediakan pusat  informasi mengenai 

kawasan objek wisata 

    

6 Tidaknnya adanya tour guide lokal 

disekitar objek wisata 

    

 

No 
Indikator  

PELUANG 

Penilaian Kondisi Saat ini 

1 2 3 4 

STS TS S SS 

    

1 Adanya Program pengelolaan 

keragaman budaya 

    

2 Adanya Pengembangan jaringan 

kerjasama promosi pariwisata untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan 

    

3 Adanya Program pengembangan nilai 

budaya 

    

4 Adanya Program partisipasi pada acara-

acara Pemerintah Kota  

    

5 Adanya dukungan Pemerintah daerah 

dalam melengkapi sarana dan prasarana 

    

 

No 
Indikator  

ANCAMAN 

Penilaian Kondisi Saat ini 

1 2 3 4 

STS TS S SS 

1 Kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam mengelola fasilitas 

objek wisata  

    

2 Kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam mengelola fasilitas 

objek wisata  

    

3 Kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam mengelola fasilitas 

objek wisata  

    



4 Kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam mengelola fasilitas 

objek wisata  

    

5 Kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam mengelola fasilitas 

objek wisata  

    

 

Solusi untuk Action Plan 

Berikan saran anda minimal satu alternative program kerja (action plan) yang 

harus dilakukan oleh pemerintah sehingga Objek Wisata Bukit Sulap Kota 

LubukLInggau ini dapat lebih baik dan berkembang. 

 

  

No Program Kerja (Action Plan) Tujuan 
Caranya (Inisiatif 

Strategi) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  



 



IDENTITAS PEWAWANCARA: 

Nama   : Desi Mayasari 

Status   : Mahasiswa 

Instansi  : Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang 

Jurusan/Prodi  : Administrasi Bisnis/ Usaha Perjalanan Wisata 

 

IDENTITAS NARASUMBER: 

Nama   :  

Instansi   :  

Jabatan  :  

 

1. Bagaimana PerubahanTataNilai Masyarakat di Sekitar Objek Wisata 

Bukit Sulap 

Jawaban : Perubahan tata nilai yang dianut masyarakat Kota Lubuklinggau 

yakni dahulu masyarakat  menganggap  wistawan yang datang hanya biasa 

saja. Sejak  mereka mengetahui  bahwa  wisatawan  yang   datang membawa 

peluang dan berkah terhadap mereka, merekamulai berubah  lebih  terbuka 

terhadap  wisatawan yang  datang.  Hal  ini ditunjukkan dengan  semakin 

sopannya para masyarakat terhadap wisatawan. 

2. MeningkatkanKeterampilanMasyarakat di Sekitar Objek Wisata Bukit 

Sulap 

Jawaban : Jika aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata meningkat, 

biasanya akan berdampak pada meningkatnya keterampilan dalam 

memberikan pelayanan bagi wisatawan, misalnya keterampilan pegawai atau 

pihak pengelola objek wisata Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau dalam 

memenuhi kebutuhan wisatawan. Demikian pula keterampilan pegawai PNS 

ataupun honorer pada objek wisata Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau ini 

yang bertugas membantu pengelolaan objek wisata ini ataupun juga 

masyarakat lokal. Selain yang bekerja sebagai pegawai pengelola, 



keterampilan masyarakat sekitar juga akan meningkat, misalnya dengan 

memproduksi kerajinan oleh-oleh atau souvenir bagi wisatawan. Ataupun juga 

keterampilan dalam bidang kuliner, baik masakan amaupun minuman  untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. 

3. Perubahan StrukturMataPencaharian Masyarakat di Sekitar Objek 

Wisata Bukit Sulap 

Jawaban: Pengembangan objek wisata memberikanpeluang 

bagimasyarakatuntuk mengembangkan peluang kerja lain. Hal ini akan 

menarikminatorangdarilainpekerjaan untuk merapat ke sektor pariwisata. 

Terjadi transformasi pekerjaan dan tenaga kerja dari sektor 

lainnyakesektorpariwisata. Masyarakat Kota Lubuklinggau yang dahulu bekerja 

sebagai petani, setelah adanya pengembanganobjekwisataBukit Sulap 

merekaberalihkesektorpariwisatadanbekerja sebagai pemandu wisata. Ibu-ibu 

rumah tangga yang dulunya tidak bekerja kini bisa menghasilkan uang, dengan 

berjualan di sekitar objek wisata ini. Tidak hanya, itu kehadiran sektor 

pariwisata ini juga mengangkat pengangguran. 

4. MenambahKesempatan Kerja Masyarakat di Sekitar Objek Wisata Bukit 

Sulap 

Jawaban : Dari segi dampak ekonomi, pengembangan objek wisata Bukit 

Sulap juga berdampakterhadap ekonomimasyarakatKota Lubuklinggau. Salah 

satunya yaitu adanya penyerapan tenaga kerja dimana pihak pengelolaBukit 

Sulap merekrutkaryawan darimasyarakatsekitarobyekwisataBukit Sulap.  

Selain  penyerapan  tenagakerjaoleh pengelolasebagaikaryawan, adanyaBukit 

Sulap juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berjualan 

makanan di sekitar objekwisata,sertaberjualankerajinan oleh-oleh atau 

souvenirdanjuga bekerjasebagai tukangparkir. 

5. MenciptakanKesempatanBerwirausaha bagi Masyarakat di Sekitar Objek 

Wisata Bukit Sulap 

Jawaban : Dengan adanya wisatawan yang datang ke objek wisata Bukit 

Sulapmembuat masyarakat berfikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan 



para wisatawan, dan hal ini membuka peluang usaha bagi masyarakat. 

Peluang  

 

 

 

 

  



 



 



 


