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I
Gambaran Umum Dinas Pariwisata
1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Barat yaitu “TERWUJUDNYA
LOMBOK BARAT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA INTERNATIONAL ”.
Untuk mewujudkan Visi ini, Dispar menetapkan misi yang di emban sebagai berikut:
Mengembangkan destinasi di kawasan strategis pariwisata yang sapta pesona,
menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah
dan masyarakat.
Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis,unggul untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara.
Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel,
menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam
dan sosial budaya
Mengembangkan organisasi Pemerintahan Daerah, Swasta dan masyarakat,
sumber daya manusia,regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien
untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan .

2. Tujuan

Beberapa tujuan utama yang menjadi prioritas pencapaian dalam rangka
pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lombok barat adalah sebagai berikut:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat sehingga mampu menarik
kunjungan wisatawan Mancanegara dan kunjungan wisatawan Nusantara
Melestarikan budaya daerah, lingkungan dan sumber daya pariwisata
Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata,
pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien

3. Strategi dan Arah Kebijakan
- Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
- Mengelola, Mengembangkan dan Memberdayakan potensi pariwisata
- Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat pelaku wisata untuk turut melestarikan
seni budaya daerah
- Membina dan mengembangkan pesona seni budaya daerah/lokal sebagai daya
tarik wisata



- Meningkatkan kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan
pariwisata dan kebudayaan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam rangka
mewujudkan Sapta Pesona

4. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata.

b. Fungsi

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan
diatas, menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana strategis bidang pariwisata.
- Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan,
pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, pemberdayaan dan pengembangan
sumber daya manusia pariwisata, pengembangan bidang pemasaran dan promosi
pariwisata
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
pariwisata.
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibidang pariwisata.
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pariwisata.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas pokok


