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Penyusunan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat mempunyai nilai tambah bagi integritas
kepemimpinan penulis dan instansi dalam melaksanakan kinerja pelayanan. Tidak lupa kami sampaikan
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kesempatan untuk terlaksananya area proyek perubahan instansional.
2. Bapak Drs. H. A. SYAFI’IE UNTUNG, MM selaku COACH yang telah memberikan bimbingan arahan

konstruksi Rancangan Proyek Perubahan.
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Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 yang telah
memberikan kesempatan dan dukungan atas terlaksananya proses Pelatihan Kepemimpinan Nasional
yang lancar dan berkesinambungan.

4. Rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022, yang telah
banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi.

5. Keluarga penulis yang begitu setia dan tekun dalam memberikan dukungan do’a kepada penulis dalam
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 Provinsi Jawa
Timur.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu, kritik dan saran pembaca sangat membantu kami dalam menyempurnakan apa yang
terkandung di dalamnya. Demikian semoga apa yang terkandung dalam Proyek Perubahan Instansional ini
dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

PENGANTAR
“Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
Penulis dapat menyelesaikan Proyek Perubahan 
Instansional dengan judul 

“Optimalisasi 
Wisatawan melalui One 
Get Ticket di Pacitan”

Sesuai waktu yang telah ditentukan. Penulisan Proposal Rancangan Proyek Perubahan Instansional ini
merupakan bagian dari materi yang harus disusun pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXIV Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.



Saat ini Kabupaten Pacitan sedang gencar membangun industri pariwisata dan
menjadikan sektor pariwisata menjadi andalan dalam meningkatan penerimaan
pendapatan asli daerah pasca pandemi Covid-19, pariwisata di tingkatkan melalui
promosi dan diskon tiket masuk sebagai penerimaan retribusi tempat rekreasi dan
olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut sebagai pembayaran atas
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan dimiliki
dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur
pelaksana bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pariwisata,
pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok
dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
mengacu pada PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PACITAN.

ABSTRAK 





Latar Belakang

Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan,

Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro

(https://pacitankab.bps.go.id). Hal ini merupakan suatu

keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Pacitan untuk

terus mengembangkan dan meningkatkan obyek wisata

pantai. Diantara wisata pantai yang terkenal di

Kabupaten Pacitan antara lain, Pantai Klayar, Pantai

Srau, Pantai Buyutan, pantai Watu Karung, Pantai

Pancer Door, Pantai Taman, dan Pantai Kasap dan

Pantai Soge. Selain pantai, Kabupaten Pacitan juga

terkenal dengan julukan Kota 1001 Goa, karena

Kabupaten Pacitan terletak di wilayah Geopark

Gunung Sewu. Geopark merupakan sebuah kawasan

yang memiliki unsur- unsur geologi terkemuka, termasuk

nilai arkeologi, keaneka ragaman hayati dan ekologi

serta budaya yang ada di dalamnya. Destinasi wisata

goa yang terkenal adalah Goa Gong dan Goa

Tabuhan yang terdapat di Kecamatan Punung. Tidak

hanya pantai dan goa yang menjadi daya tarik

wisatawan, namun ada beberapa tempat rekreasi

seperti pemandian air hangat, dan wisata budaya

lainya

Kabupaten Pacitan mempunyai potensi yang sangat besar di

bidang pariwisata, tetapi tidak semua obyek pariwisata

yang ada di Kabupaten Pacitan dapat dikelola oleh

pemerintah daerah. Terdapat 19 obyek wisata yang ada di

Kabupaten Pacitan, 9 diantaranya di kelola oleh Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan 10 obyek wisata di

kelola oleh pihak lain, yaitu Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES). Dengan banyaknya jumlah wisata tersebut

seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan

pendapatan retribusi pariwisata

K
abupetan Pacitan memiliki garis pantai sepanjang 71

Km yang melewati kecamatan pesisir yaitu Kecamatan

Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan,

Terdapat beberapa obyek wisata yang

memiliki potensi yang besar untuk menambah

retribusi pariwisata namun masih dikelola oleh

pemerintah desa sehingga masih kurang

dalam sistem pemungutan, tarif, dan juga

perbaikan maupun pembangunan obyek

wisata tersebut. Padahal ini bisa di

manfaatkan untuk mendongkrak penerimaan

retribusi pariwisata Kabupaten Pacitan yang

selanjutnya dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah jika dikelola dengan baik, selain

itu juga dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat Kabupaten Pacitan. Peningkatan

penerimaan retribusi pariwisata harus di

dukung melalui upaya peningkatan struktur

dan sistem yang baik guna meningkatkan

efektifitas pemungutan retribusi.

https://pacitankab.bps.go.id/


Penerimaan PAD Tahun 2020

Kondisi pandemi covid 19 yang

terjadi pada awal tahun 2020

menjadi sebuah permasalah bagi

pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Pasalnya untuk mengantisipasi

penularan virus ini pemerintah

daerah harus menutup beberapa

objek wisata di Kabupaten

Pacitan yang berlaku mulai 23

Maret 2020. Terdapat 9 objek

wisata yang ditutup yang di

kelola oleh Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga

diantaranya adalah Pantai

Buyutan Pantai Klayar, Pantai

Watukarung dan Pantai Srau.

Berikutnya adalah pantai Taman,

Pantai Pancer Door, Pemandian

Air Hangat, Gua Gong dan Gua

Tabuhan

Penerimaan PAD Tahun 2021



Penerimaan PAD Tahun 2021

Dalam proyek perubahan ini Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pacitan akan melakukan terbosan

inovasi dalam mendongkrak jumlah pengunjung

pasca pandemi Covid-19 dengan insentif

pembayaran tiket masuk destinasi pariwisata

di Kabupaten Pacitan. Insentif tersebut berupa

program promosi tiket terusan yang akan

menggabungkan tiket destinasi satu dengan

lainnya dengan hanya satu tiket dengan harga

lebih ekonomis. Diharapkan dengan adanya

inovasi tersebut dan juga program promosi

yang baik maka jumlah pengunjung pariwisata

pada Obyek Pariwisata unggulan di

Kabupaten Pacitan dapat meningkat dan akan

berdampak baik pada Retibusi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di

Kabupaten Pacitan.

Pemkab Pacitan matangkan Konsep Tiket

Terusan ke Sejumlah Destinasi Wisata, tiket

terusan dimaksud yaitu Sekali beli tiket bisa

untuk mengakses dua-tiga objek wisata

sekaligus. Cara ini diyakini kian membuat

wisatawan betah berlama-lama di Pacitan.

Tak sekadar datang seharian, lalu beranjak

pulang. Melainkan singgah menginap

barang sehari-dua hari. Berbagai strategi

ini diharapkan dapat melecut kunjungan

wisatawan setelah mati suri dua tahun

terdampak pandemi Covid-19. Geliat sektor

pariwisata dapat menghidupkan

perekonomian lokal dan Prospek pariwisata

ke depan semakin cerah.



Nama Gagasan Proyek Perubahan & 

Deskripsi

1. Nama Gagasan Proyek Perubahan

STRATEGI ONE GET TICKET

2. Deskripsi Proyek Perubahan

Dalam proyek perubahan ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pacitan akan melakukan terbosan inovasi dalam mendongkrak jumlah pengunjung

pasca pandemi Covid-19 dengan insentif pembayaran tiket masuk destinasi pariwisata di

Kabupaten Pacitan. Insentif tersebut berupa program promosi tiket terusan yang akan

menggabungkan tiket destinasi satu dengan lainnya dengan hanya satu tiket dengan harga

lebih ekonomis. Diharapkan dengan adanya inovasi tersebut dan juga program promosi yang

baik maka jumlah pengunjung pariwisata pada Obyek Pariwisata unggulan di Kabupaten

Pacitan dapat meningkat dan akan berdampak baik pada Retibusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Pemkab Pacitan matangkan Konsep Tiket Terusan ke Sejumlah Destinasi Wisata, tiket terusan

dimaksud yaitu Sekali beli tiket bisa untuk mengakses dua-tiga objek wisata sekaligus. Cara

ini diyakini kian membuat wisatawan betah berlama-lama di Pacitan. Tak sekadar datang

seharian, lalu beranjak pulang. Melainkan singgah menginap barang sehari-dua hari.

Berbagai strategi ini diharapkan dapat melecut kunjungan wisatawan setelah mati suri dua

tahun terdampak pandemi Covid-19. Geliat sektor pariwisata dapat menghidupkan

perekonomian lokal dan Prospek pariwisata ke depan semakin cerah.



Area dan Fokus Perubahan

1. Area Proyek Perubahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah

memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kementerian/Lembaga (K/L) agar berjalan secara

efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,

melembaga, dan berkelanjutan maka disusunlah Road

Map Reformasi Birokrasi (RMRB). Pada RMRB ini

terdapat program, kegiatan dan hasil yang diharapkan

pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut di atas.

Program inilah yang menjadi Area Perubahan antara

lain :

1) Mindset dan Cultural Set Aparatur Salah satu sumber

permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif

yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para

birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra

negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi

mental model birokrasi yang dipandang lambat,

berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten,

malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus

perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada

perubahan mental aparatur dengan harapan

mendorong terciptanya budaya kerja positif yang

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan

akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan yang berkualitas.

2) Penguatan Pengawasan Berbagai penyimpangan

yang terjadi dalam birokrasi, salah satu

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan.

Kelemahan sistem pengawasan mendorong

tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif

lainnya yang semakin lama semakin menjadi,

sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan.

Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur

harus pula diarahkan melalui perubahan atau

penguatan sistem pengawasan.



3) Akuntabilitas Kinerja Kemampuan pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan berbagai

sumber yang diberikan kepadanya bagi

kemanfaatan publik seringkali menjadi

pertanyaan masyarakat. Pemerintah

dipandang belum mampu menunjukkan kinerja

melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

mampu menghasilkan outcome (hasil yang

bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu,

perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas

yang dapat mendorong birokrasi lebih

berkinerja dan mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya

4) Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum

berjalan secara efektif dan efisien. Struktur

yang terlalu gemuk dan memiliki banyak

hirarki menyebabkan timbulnya proses yang

berbelit, kelambatan pelayanan dan

pengambilan keputusan, dan akhirnya

menciptakan budaya feodal pada aparatur.

Karena itu, perubahan pada sistem

kelembagaan akan mendorong efisiensi,

efektivitas, dan percepatan proses pelayanan

dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.

Perubahan pada sistem kelembagaan

diharapkan akan dapat mendorong

terciptanya budaya/perilaku yang lebih

kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi

yang efektif dan efisien

5) Penataan Tata laksana Kejelasan proses

bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi

pemerintah juga sering menjadi kendala

penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal

yang seharusnya dapat dilakukan secara

cepat seringkali harus berjalan tanpa proses

yang pasti karena tidak terdapat sistem

tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian

mendorong terciptanya perilaku hirarkis,

feodal, dan kurang kreatif pada

birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan

pada sistem tatalaksana sangat diperlukan

dalam rangka mendorong efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah

mental aparatur

6) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Sistem

manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan

baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan,

hingga pemberhentian akan berpotensi

menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini

akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan. Karena itu,

perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM

yang mampu menghasilkan pegawai yang

profesional

7) Peraturan Perundang-undangan Masih banyaknya

peraturan perundang-undangan yang tumpang

tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda

atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka

kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini

seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk

kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara.

Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan

terhadap sistem peraturan perundang-undangan

yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan

masyarakat

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Penerapan

sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya

mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan,

yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum,

nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga

profesionalisme para petugas pelayanan. Karena

itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem

manajemen pelayanan publik agar mampu

mendorong perubahan profesionalisme para

penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas

pelayanan.

2. Fokus Proyek Perubahan

Sedangkan yang menjadi Focus Proyek

Perubahan ini adalah ONE GET TICKET.



Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan proyek perubahan ONE GET TICKET yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek dari proyek perubahan ini

adalah

a) Melakukan perubahan pada regulasi

Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

b) Menyusun Paket Wisata Tiket Terusan “One

Get Ticket” pada destinasi wisata unggulan

c) Melakukan implementasi dan promosi Paket

Wisata Tiket Terusan “One Get Ticket” pada

destinasi wisata unggulan

2. Tujuan Jangka Menengah

Kerjasama pemasaran paket wisata terusan

“One Get Ticket” dengan berbagai platform e-

commerce/ marketplace dan travel aplikasi

dalam meningkatkan penjualan tiket dan

kunjungan wisatawan.

3. Tujuan Jangka Panjang

Pengembangan cakupan promosi dalam paket

wisata pada obyek destinasi pariwsata unggulan

di Kabupaten Pacitan.

Manfaat Proyek Perubahan

1. Manfaat internal

a) Meningkatkan kinerja instansi Dinas

Pariwisata Kabupaten Pacitan

b) Memanfaatkan potensi sumber daya

alam daerah untuk kepentingan

daerah Kabupaten Pacitan;

c) Meningkatkan retribusi sektor

pariwsata di Kabupaten Pacitan

2. Manfaat eksternal

a) Memberikan ruang yang seluas

luasnya sebagai wadah bagi

masyarakat untuk menyalurkan

kecintaanya terhadap alam dan

berpartisipasi dalam kegiatan

pariwisata

b) Memberikan kesempatan kepada

para pelaku wisata dalam

mengangkat potensi pariwisata

daerah dan meningkatkan

perekonomian;

c) Meningkatkan perekonomian

masyarakat di Kawasan destinasi

wisata Kabupaten Pacitan.

Manfaat dari proyek perubahan 

dibagi menjadi manfaat internal dan manfaat 

eksternal, yaitu manfaat yang dapat 

memberikan nilai tambah dan dirasakan oleh 

instansi unit kerja maupun stakeholder.



OUTPUT KUNCI

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

OUTPUT

1. Koordinasi dengan stakeholder

Deskripsi : Rapat Koordinasi dengan

stakeholder eksternal dalam pelaksanaan

kebijakan “One Get Ticket” Kabupaten

Pacitan

2. Perubahan pada regulasi Peraturan Bupati

Deskripsi : Melakukan perubahan pada

regulasi Peraturan Bupati Tentang Penetapan

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

3. Menyusun Paket Wisata Tiket Terusan “One

Get Ticket”

Deskripsi : Menyusun Paket Wisata Tiket

Terusan “One Get Ticket” pada destinasi

wisata unggulan

4. Implementasi dan promosi Paket Wisata Tiket

Terusan “One Get Ticket”

Deskripsi : Melakukan implementasi dan

promosi Paket Wisata Tiket Terusan “One Get

Ticket” pada destinasi wisata unggulan

Output dan Outcome

merupakan keluaran

produk inovasi yang

terdapat dalam proyek

perubahan beserta benefit

yang hendak dicapai

dalam pelaksanaan

implementasi proyek

perubahan, output kunci

yang akan dicapai pada

proyek perubahan ini

dapat dijelaskan sebagai

berikut :

OUTCOME

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

domestik maupun mancanegara

Deskripsi : Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan domestik maupun mancanegara

di Kabupaten Pacitan pasca pandemi

covid-19

2. Adanya program paket tiket masuk

terusan di destinasi wisata unggulan

Deskripsi : Adanya program paket tiket

masuk terusan di destinasi wisata

unggulan

3. Meningkatnya retribusi sektor pariwisata

Deskripsi : Meningkatnya retribusi sektor

pariwisata



RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan 
Milestone dalam sebuah proyek perubahan merupakan tonggak penting yang mempengaruhi

aktivitas proyek. Milestone merupakan roadmap atau langkah tahapan menuju kondisi yang

diinginkan tercapai.





B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi pelaksana proyek

kegiatan yang meliputi pejabat dan staf fungsional umum, sebagaimana pada gambar

berikut :

Tata Kelola Proyek Perubahan

Mentor

Project Leader Coach

TIM AGILE

Sub TIM 2 :
Koordinasi

Sub TIM 3 :
Promosi

Sekretariat

Sub TIM 1 :
Administrasi

Mentor

Secara umum peran dan tugas sponsor adalah :

1. Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme.

2. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mempersiapkan rancangan proyek

perubahan yang akan dilakukan.

3. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam merumuskan atau mengidentifikasi

permasalahan krusial organisasi yang memerlukan terapi melalui proyek perubahan.

4. Membantu project leader dalam memetakan agenda project yang akan dilaksanakan dan

rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan.

5. Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proposal

proyek perubahan yang akan diajukan oleh project leader.

6. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan proyek

perubahan.

7. Memberikan dukungan kepada project leader dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber

daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan

8. Memberikan bimbingan kepada project leader dalam mengatasi kendala yang muncul selama

proses implementasi berlangsung.

9. Berperan sebagai inspirator.



Coach :

Dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II ini,

Coach memiliki peran dan tugas:

1. Melakukan monitoring kegiatan project leader

selama tahap taking ownership dan selama

tahap laboratorum kepemimpinan melalui

media tenologi informasi (TI)

2. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk

membantu project leader apabila peserta

mengalami permasalahan selama tahapan

taking ownership maupun tahapan laboratorum

kepemimpinan

3. Memberikan masukan kepada peserta, terkait

usulan proyek perubahan yang sedang

dirumuskan selama tahap taking ownership

dan tahap laboratorum kepemimpinan.

4. Memberikan feedback terhadap laporan

progress implementasi proyek perubahan

yang disampaikan project .

5. Mengembangkan instrumen monitoring dan

perekaman terhadap progress yang

dilaporkan oleh peserta bimbingan.

6. Mengkomunikasikan progress, kemajuan dan

hasil coaching kepada penyelenggara

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II.

7. Menjadi counsellor pada saat peserta

mengalami lack of motivation selama proses

pembelajaran atau menyusun proyek

perubahan.

Project Leader

Sebagai project leader, beberapa hal harus

dilakukan adalah :

1. Mempersiapkan dokumen dan instrumen yang

diperlukan dengan baik sebelum pertemuan

dengan mentor.

2. Menggalang komunikasi dan kesepakatan

dengan stakeholder.

3. Membuat laporan kegiatan tahap taking

ownership dan dikumpulkan ke penyelenggara

maksimal 1 hari sebelum seminar rancangan

proyek perubahan.

4. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan

yang telah dirancang dalam Project Charter

dengan mendayagunakan seluruh sumber

daya yang dimiliki.

5. Secara aktif melakukan diskusi atau melakukan

progress implementasi proyek perubahan

kepada coach minimal satu minggu sekali.

6. Membuat rumusan milestones dalam dokumen

pelaksanaan proyek sebagai dasar

pencapaian target perubahan.

7. Menggerakan seluruh stakeholders, baik

internal maupun eksternal dalam mendukung

keseluruhan tahapan implementasi perubahan.

8. Mengembangkan instrumen monitoring dan

melakukan perekaman terhadap setiap

progress yang dihasilkan dalam proses

implementasi proyek perubahan.

9. Menyusun laporan poyek perubahan kedalam

sebuah deskripsi utuh, mulai dari proses

penyusunan project sampai dengan capaian

dari implementasi proyek perubahan.

10. Menyerahkan laporan implementasi proyek

perubahan kepada penyelenggara Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tk.II sesuai jadwal

yang telah ditetapkan (1 hari sebelum seminar

LK)

Tim Agile Proyek Perubahan

1. Tim Agile I (Administrasi)

Melaksanakan penyiapan kebutuhan

administratif

2. Tim Agile II (Koordinasi)

Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder

internal dan eksternal

3. Tim Agile III (Pormosi)

Menyusun, membahas dan promosi tiket

terusan.



b) Identifikasi Peran Stakeholder

Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui

siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh

terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu

dikenali jenis stakeholder sebagai berikut :

Jenis Stakeholder :

Stakeholder Primer , Stakeholders yang langsung dipengaruhi

oleh program yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu.

Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif. Terdiri

dariSekretaris Dinas, Kabid Pengembangan Pariwisata, Kabid

Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata

Kabid Kebudayaan, Kabid Pemuda dan Olahraga, Kasi, Staf

Stakeholder Sekunder

Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh program

yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini

dapat bersifat positif maupun negatif. Terdiri dari Kecamatan
Desa, Penggiat Pariwisata, Travel,Masyarakat

Stakeholder Utama

Stakeholders yang memiliki pengaruh/kewenangan legal dalam

hal pengambilan keputusan terhadap program yang dijalankan

oleh organisasi publik tersebut, yakni Bupati dan Sekretaris

Daerah

a) Identifikasi Stakeholder

Stakeholder didefinisikan

sebagai “perorangan maupun

kelompok-kelompok yang

terkait, baik berasal dari

dalam maupun dari luar

organisasi yang berpengaruh

maupun terpengaruh oleh

tujuan-tujuan dan tindakan-

tindakan sebuah Tim”.

Stakeholder Internal terdiri

dari : Sekretaris Dinas, Kabid

Pengembangan Pariwisata,

Kabid Pengembangan SDM

dan Pemasaran Pariwisata,

Kabid Kebudayaan, Kabid

Pemuda dan Olahraga, Kasi,

Staf

Stakeholder Eksternal terdiri

dari : Bupati, Sekretaris

Daerah, Kecamatan, Desa,

Penggiat Pariwisata, Travel,

Masyarakat

c) Indikator Penilaian Stakeholder

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder



d) Matriks Kekuatan Pengaruh, Keterlibatan Dan Kepentingan Stakeholder



Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan

stakeholder berdasarkan pengaruh/minat/

kepentingannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut

:

 Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3 –

5,25 simbul (- -) : Kelompok yang memiliki

pengaruh kecil dan kepentingannya rendah

(monitor terus golongan ini, tapi jangan sampai

membuat bosan dengan komunikasi anda yang

berlebihan

 Latens (High Power, less interested people) nilai 5,26

– 7,51 simbul (+ -) : Kelompok yang memiliki

pengaruh besar tetapi kepentingannya

rendah(cukup bekerja dg mereka agar tetap puas,

tapi tidak perlu terlalu banyak sehingga mereka

malah bosan dengan pesan kita)

 Defender (Low power, High interested

people) nilai 7,52 - 9,77 simbul (- +) :

Kelompok yang memiliki pengaruh

kecil tetapi kepentingannya

tinggi(pertahankan agar orang yg

masuk golongan ini tetap dijaga

mendapatkan informasi, dan usahakan

bicara dg mereka untuk memastikan

tidak ada masalah

 Promoters (High Power, High Interested

people) 9,78 – 12,00 simbul (+ +) :

Kelompok yang memiliki pengaruh

besar dan kepentingannya

tinggi(harus melibatkan orang orang

tersebut karena memiliki pengaruh

besar).

Latens
• Sekretaris Dinas
• Kabid Pengembangan Pariwisata
• Kabid Pengembangan SDM dan 

Pemasaran Pariwisata
• Kabid Pemuda dan Olahraga

Apathetic

• Kabid Kebudayaan
• Kabid Pemuda dan Olahra
• Staf 

Defenders

• Kecamatan
• Desa
• Penggiat Pariwisata
• Travel
• Masyarakat

Promoters

• Bupati

• Sekda

( + )
Pengaruh

( - )

Kepentingan

e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Promoters :

influence besar, interest besar, memiliki

kepentingan besar terhadap upaya dan juga

kekuatan untuk membantu membuatnya

berhasil (atau menggelincirkannya).

Defenders :

influence kecil, interest besar, memiliki

kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan

dukungannya dalam komunitas, tetapi

kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.

Latents :

influence besar, interest kecil, tidak memiliki

kepentingan khusus maupun terlibat dalam Upaya,

tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi

Upaya jika mereka menjadi tertarik.

Apathetics :

influence kecil, interest kecil, kurang memiliki

kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin

tidak mengetahui adanya upaya.



f) Tekhnik Komunikasi masing – masing stakeholder

Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi stakeholders, menggunakan strategi komunikasi

yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan dan manfaat kepada semua

stakeholders dari proyek perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring style, dan

relinquishing style dengan cara :

1) Promoter:

a) Terus dilakukan koordinasi dan komunikasi

dengan mentor.

b) Terus dilaporkan tahapan dan kemajuan

kegiatan perubahan kepada mentor.

c) Terus diminta arahan setiap ada kendala

sekecil apapun

d) Diberikan kesempatan pada setiap anggota

tim menyampaikan pendapat dan gagasan

secara lisan maupun tulisan.

2) Latens:

a) Diberikan kesempatan untuk menyampaikan

gagasan baik secara lisan maupun tulisan.

b) Disampaikan hasil proyek perubahan,

khususnya yang menjadi perhatiannya

seperti peningkatan pelayan publik.

3) Defender:

a) Diberikan kesempatan untuk

menyampaikan pendapat baik secara

lisan atau tulisan.

b) Dilibatkan dalam proses proyek

perubahan sesuai dengan kebutuhan.

c) Tetap dijaga komunikasi tahap proyek

perubahan

4) Appathetic:

 Stakeholders apathetic, tetap dilibatkan

sesuai dengan tahap yang dibutuhkan

dengan tujuan memberikan pengertian

atau meminta pendapat sehingga

kelompok ini dapat berperan sebagai

kelompok defender

Destinasi Wisata Kabupaten Pacitan



D. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu

adanya faktor kunci keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat diukur

dengan jelas.

1) Adanya dukungan Bupati Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan STRATEGI

ONE GET TIKET di Kabupaten Pacitan

2) Adanya dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dalam perencanaan

dan pelaksanaan proyek perubahan.

3) Adanya dukungan stakeholder kunci dengan penerapan STRATEGI ONE GET

TIKET

Strategi Marketing

Desain content marketing menggunakan

empat strategi atau yang lebih dikenal

dengan 4 P (product (produk), price

(harga), place (tempat), promotion

(promosi). Keempat strategi tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Product adalah barang dan jasa

yang ditawarkan sebagai sebuah

kebutuhan.

• Price merupakan salah satu bagian

yang sangat penting dalam

pemasaran suatu produk.

• Place adalah bidang atau wadah

yang digunakan sebagai tempat

usaha yang dijalankan.

• Promotion yaitu kegiatan-kegiatan

yang menghasilkan/

mengkomunikasikan manfaat produk

yang ditawarkan dan mempersuasi

pelanggan untuk membelinya.

Product : One Get Tiket

Place        : Dinas Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga 

Price         : APBD Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga 

Promotion : Media Online, Cetak dan 

Media Sosial



PROPER

PAKET TIKET TERUSAN

E-TIKECTING

VIDEO PROMOSI

OUTPUT

Pemkab Pacitan matangkan Konsep Tiket 

Terusan ke Sejumlah Destinasi Wisata, tiket 

terusan dimaksud yaitu Sekali beli tiket bisa untuk 

mengakses dua-tiga objek wisata sekaligus. Cara 

ini diyakini kian membuat wisatawan betah 

berlama-lama di Pacitan. Tak sekadar datang 

seharian, lalu beranjak pulang. Melainkan 

singgah menginap barang sehari-dua hari.  

Berbagai strategi ini diharapkan dapat melecut 

kunjungan wisatawan setelah mati suri dua tahun 

terdampak pandemi Covid-19. Geliat sektor 

pariwisata dapat menghidupkan perekonomian 

lokal dan Prospek pariwisata ke depan semakin 

cerah. “Turmudi, S.Sos.M.Si



PROPER
IMPLEMENTASI



KAMIS, 13 OKTOBER 2022

Konsultasi mengenai Proyek Perubahan dengan Mentor Bapak

Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Dr. Ir. Heru Wiwoho Supadi

Putra, M.Si mendapatkan hasil yang baik, serta beliau

mendukung “Optimalisasi Wisatawan melalui One Get Ticket di

Pacitan” agar segera diimplementasikan. Harapannya dengan

diimplementasikan proyek perubahan tersebut kunjungan wisata

di Kabupaten Pacitan akan meningkat, sehingga selain

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga dapat meningkatkan

perekonomian bagi masyarakat. Selain itu proyek perubahan ini

juga selaras dengan misi ke tiga Bupati Pacitan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris,

sektor pariwisata serta sektor unggulan lainnya di Kabupaten

Pacitan. Sehingga Visi Bupati Pacitan untuk menjadikan

masyarakat pacitan yang bahagia dan sejahtera dapat terwujud.



SELASA, 18 OKTOBER 2022

Disusunnya Tim Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan

Nasional (PKN) Tingkat II Disparbudpora Kabupaten Pacitan ,

Akan dibuat video promosi pariwisata yang mencakup destinasi

wisata dan budaya yang ada di kabupaten pacitan | Dukungan

seluruh karyawan/karyawati dalam mensukseskan Optimalisasi

Wisatawan melalui One Get ticketing di Pacitan dengan cara Ikut

mempromosikan inovasi tersebut. Skema implementasi tiket

terusan (One Get Ticket) akan dibahas lebih lanjut oleh Tim

Proyek Perubahan | Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk

mendukung inovasi akan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum

Setda Kab. Pacitan.



SK TIM AGILE

PROYEK PERUBAHAN



RAPAT KOORDINASI
OPTIMALISASI WISATAWAN MELALUI ONE GET 
TICKET DI PACITAN

1. Optimsiisasi Wisatawan melalui One Get ticketing di Pacitan untuk segera diimplementasikan mengingat 
libur sekolah, Libur Hari Natal dan Tahun Baru adalah moment peningkatan jumlah kunjungan wisata. 

2. Dalam mendukung kelancaran Inovasi harap bekerja sama dengan Dishub untuk pengaturan arus lalu —
Untas, Kepolisian untuk keamanan di destinasi wisata serta Dinas Kesehatan terkait kesehatan wisatawan 
serta jika suatu waktu terjadi kecelakaan di destinasi wisata 

3. Draft Perubahan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga agar 
segera disusun dan dikonsultasikan ke bagian Hukum Setda Pacitan.

4. Bekerjasama dengan seluruh pelaku pegiat pariwisata dalam mempromosikan Inovasi Optimalisasi 
Wisatawan melalui One Get ticketing di Pacitan. 

5. Agar lebih gencar dalam melakukan promosi di media sosial dan media - media lainnya sehingga inovasi 
dapat segera tersampaikan kepada seluruh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

6. Untuk video promosi diharapkan mencakup seluruh potensi yang ada di Kabupaten Pacitan harapannya 
agar wisatawan tertarik berkunjung ke Pacitan.

Kamis, 20 OKTOBER 2022



SELASA, 25 OKTOBER 2022



RAPAT PENYUSUNAN ONE GET TICKET 
DAN PROGRES PEMBUATAN VIDEO 
PROMOSI PARIWISATA

SELASA, 1 NOVEMBER 2022

SELASA, 1 NOVEMBER 2022





Dinas Kebudayaan Pariwisataa Pemuda dan Olahraga
(Disbudparpora) Pacitan memberlakukan tiket terusan
untuk tiga destinasi. Konsep tersebut saat ini masih terus
dimatangkan, Kepala Disbudparpora Pacitan sebagai
project leader, Disbudparpora Pacitan menyusun skema
penjualan tiket terusan. Selain itu juga menjajaki koordinasi
dengan e-commerce penyedia jasa tiket dan layanan hotel.
Hal ini bertujuan agar wisatawan mudah mendapatkan
harga murah dengan fasilitas lengkap.

Tiket terusan ini dibagi dalam beberapa paket. Satu paket
akan berlaku untuk tiga destinasi Sebagai misal paket
Pantai Pancer Door, Pantai Taman, serta pemandian Banyu
Anget. Atau paket Pantai Klayar, Gua Tabuhan, dan Pantai
Buyutan.

Terobosan ini dapat direalisasikan sebelum akhir tahun.
Sehingga dapat menjadi pemantik retribusi pariwisata saat
momen libur Natal dan tahun baru. Efek jangka
panjangnya, tiket terusan ini dapat diterapkan ke destinasi
yang dikelola desa dan swasta.
Selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),
terobosan ini diharapkan mendongkrak dan meratakan
kunjungan wisata ke beberapa destinasi.





Pemandian Air Hangat 

Pantai Pancerdoor



RAPAT EVALUASI

OPTIMALISASI WISATAWAN

MELALUI ONE GET TICKET DI PACITAN

SELASA, 15 NOVEMBER 2022

Pada tanggal 15 November 2022 dilaksanakan rapat evaluasi optimalisasi wisatan melalui one get ticket di
Kabupaten Pacitan, rapat evaluaasi diselenggarakan di Ruang Rapat Bupati Pacitan.
Hasil Rapat :
• Pomosi untuk inovasi Optimalisasi Wisatan Melalui One Get Ticket di Kabupaten Pacitan agar lebih

digencarkan lagi
• Video promosi wisata yang telah dibuat agar dimuat dalam website, media social dan media lainnya

agar orang banyak yang tahu dan tertarik berkunjung ke Pacitan
• Bekerjasama dengan Agen Perjalanan wisata dalam peningkatan penjualan tiket terusan
• Inovasi optimalisasi wisatan melalui one get ticket di Kabupaten Pacitan agar dikembangkan lagi

dengan lebih banyak paket wisata yang bias dipilih.
• Penjualan tiket kedepannya diharapkan bias dilakukan secara online melalui berbagai platform e-

commerce yang ada saat ini.





KESIMPULAN
Inovasi Optimalisasi Wisatan Melalui One Get Ticket di Kabupaten Pacitan adalah inovasi 

yang di susun 
dengan dukungan tim efektif dan stakeholder kunci yang secara antusias menginginkan 
kondisi geliat pariwisata di Kabupaten Pacitan kembali pulih pasca pandemi.

Adanya one get ticket akan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya pariwisata di 
Kabupaten Pacitan dengan memberikan promo hanya dengan satu tiket masuk dapat 
menjelajahi sampai 3 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

Dengan dukungan promosi yang memadai 
meyakini terdapat peningkatan kunjungan wisatawan 

domestic maupun mancanegara yang akan menikmati keindahan alam yang indah di 
Kabupaten Pacitan.



REKOMENDASI 
• Pomosi untuk inovasi Optimalisasi Wisatan Melalui One Get Ticket di Kabupaten

Pacitan agar lebih digencarkan lagi
• Video promosi wisata yang telah dibuat agar dimuat dalam website, media social

dan media lainnya agar orang banyak yang tahu dan tertarik berkunjung ke
Pacitan

• Bekerjasama dengan Agen Perjalanan wisata dalam peningkatan penjualan tiket
terusan

• Inovasi optimalisasi wisatan melalui one get ticket di Kabupaten Pacitan agar
dikembangkan lagi dengan lebih banyak paket wisata yang bias dipilih.

• Penjualan tiket kedepannya diharapkan bias dilakukan secara online melalui
berbagai platform e-commerce yang ada saat ini.


