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ABSTRAK 
Pandemi COVID-19 mengguncang seluruh sektor 
perkonomian, terlebih pariwisata, baik skala lokal, regional, 
nasional, mapun global. Kabupaten Raja Ampat yang 
menjadikan pariwisata sebagai leading sector 
pembangunan berkelanjutannya pun tak luput dari 
bencana ini. Sontak aktvitas wisata terhenti dengan 
diberlakukannya berbagai pembatasan mobilitas 
masyarakat di Indonesia. 
Gambaran kondisi yang terjadi saat ini adalah kurangnya 
sinergitas antar stakeholder dalam mewujudkan protokol 
kesehatan pariwiata sehingga mempengaruhi tertibnya 
pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat 
pariwisata. Gambaran keadaan yang diharapkan adalah 
meningkatnya penerapan protokol kesehatan secara 
terpadu dan konsisten oleh semua stakeholder yang 
diwujudkan dengan peran dari seluruh organisasi perangkat 
daerah yang membidangi, pengelola pariwisata serta 
masyarakat. 
Inovasi yang akan dilaksanakan adalah membangun 
sinergitas kesehatan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, 
penyusunan Pedoman Umum Pariwisata New Normal 
dengan meningkatkan sentra pelayanan kesehatan di 
tingkat Distrik, penguatan Puskesmas terpadu yang berada 
pada area pariwisata serta penyiapan SDM medis dan 
paramedis yang berkualitas. 
Strategi membangun sinergitas kesehatan wisata untuk 
mendukung industri pariwisata telah berhasil dilaksanakan 
pada selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan 
menghasilkan koordinasi dan komunikasi dengang 
stakeholder internal dan eksternal dalam mewujudkan 
pariwisata new normal di Kabupaten Raja Ampat. 
Pelaksanaan proyek perubahan mendapat dukungan penuh 
dari Mentor, Coach dan segenap stakeholder internal dan 
eksternal terkait dengan implementasi proyek perubahan 
sehingga dapat terlaksana secara optimal 
  
Kata Kunci : pembangunan pariwisata, sinergitas kesehatan, 
new normal  
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yang terhormat : 
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Ampat selaku Mentor yang selalu memberikan bimbingan dan 
motivasi selama proses penyusunan Rancangan Proyek Perubahan; 
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Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta 
panitia, staf dan jajarannya  

• Bapak Drs. ANANG TRIONO, M.M, selaku Coach yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 
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• Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Propinsi Jawa Timur yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan 
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XXIV Tahun 2022. 

• Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
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mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan 
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kesempurnaan Proyek Perubahan ini. Semoga apa yang 
terkadung dalam Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua, aaamiiiiinn…….. 

 



LATAR  

 
Wilayah Kabupaten Kepulauan 
Raja Ampat yang ditaburi 
mozaik 610 pulau-pulau kecil 
dengan panjang garis pantai 
753 km, merupakan bagian 
terpenting dari ekosistem 
kepulauan nusantara yang 
sangat kaya dan beragam di 
wilayah Kepala Burung, 
Provinsi Papua Barat, dengan 
Pulau Fani yang berada pada 
ujung paling utara dari 
untaian pulau-pulau kecil yang 
merajut kepulauan Raja 
Ampat berbatasan langsung 
dengan Republik Federal 
Palau. Secara geografis 
kepulauan Raja Ampat 
terletak di bibir Pasifik antara 
2°25’Lintang Utara – 
4°25’Lintang Selatan dan 130° 
– 132°55’ Bujur Timur, dengan 
luas wilayah sebesar 46.108 
Km2 yang didominasi oleh 
sekitar 89% wilayah lautan. 
Secara administrasi wilayah 
Kabupaten Raja Ampat terbagi 
ke dalam 24 distrik 117 
kampung dan 4 kelurahan. 

BELAKANG 
Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau 
besar yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati, dan Pulau 
Batanta. Empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di 
barat bagian Kepala Burung (Vogelkoop) Pulau Papua. Secara 
administrasi, gugusan kepulauan ini berada di wilayah Kabupaten 
Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini terkenal dengan 
keindahan pemandangan bawah lautnya dan telah menjadi daya 
tarik para wisatawan dalam dan luar negeri. 

Kepulauan raja ampat termasuk dalam jenis wisata maritime atau 
bahari karena kepulauan raja ampat identik dengan lautan dan 
yang ditawarkan adalah wisata baharinya. Raja Ampat merupakan 
salah satu rekomendasi tempat wisata bahari terbaik di Indonesia 
yang eksotis dengan dikelilingi oleh empat pulau besar dan 
gugusan pulau-pulau kecil. Raja ampat juga menjadi tempat 
menyelam terbaik di Indonesia karena keindahan pemandangan 
bawah lautnya yang mempesona. 

Pandemi COVID-19 mengguncang seluruh sektor perkonomian, 
terlebih pariwisata, baik skala lokal, regional, nasional, mapun 
global. Kabupaten Raja Ampat yang menjadikan pariwisata sebagai 
leading sector pembangunan berkelanjutannya pun tak luput dari 
bencana ini. Sontak aktvitas wisata terhenti dengan 
diberlakukannya berbagai pembatasan mobilitas masyarakat di 
Indonesia. 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu tidak tinggal 
diam dalam hal ini. Melalui program CHSE Cleanliness (kebersihan), 
Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment 
Sustainability (kelestarian lingkungan)., Kemenparekraf mengajak 
serta seluruh daerah yang memiliki destinasi wisata unggulan 
untuk segera memberlakukan protokol tersebut, yang diharapkan 
bisa membangkitkan kembali sektor tersebut. 



Gambaran kondisi yang terjadi saat ini adalah 
kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam 
mewujudkan protokol kesehatan pariwiata sehingga 
mempengaruhi tertibnya pelaksanaan protokol 
kesehatan di tempat-tempat pariwisata. Kondisi ini 
harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam 
rangka meningkatkan protokol kesehatan dan akses 
pelayanan kesehatan di lokasi pariwisata. 

Gambaran keadaan yang diharapkan adalah 
meningkatnya penerapan protokol kesehatan 
secara terpadu dan konsisten oleh semua 
stakeholder yang diwujudkan dengan peran dari 
seluruh organisasi perangkat daerah yang 
membidangi, pengelola pariwisata serta 
masyarakat. 
Inovasi yang akan dilaksanakan adalah 
membangun sinergitas kesehatan pariwisata di 
Kabupaten Raja Ampat, penyusunan Pedoman 
Umum Pariwisata New Normal dengan 
meningkatkan sentra pelayanan kesehatan di 
tingkat Distrik, penguatan Puskesmas terpadu 
yang berada pada area pari 

No Uraian Jumlah Ket 
1 Objek Wisata 36   
2 Kampung Wisata 26   
  JUMLAH 62   

No Uraian Jumlah Ket 
1 Hotel 7   
2 Cotage 3   
3 Penginapan 19   
4 Resort 20   
  JUMLAH 49   

No Uraian Jumlah Ket 
1 RSUD 1 Waisai  
2 Puskesmas 24 24 Distrik 

3 Puskesmas Pembantu 53 Kampung 

4 Polindes 22 Kampung 

  JUMLAH 100   

No Uraian Jml Ket 
1 Dokter Spesialis 5 RSUD 

2 Dokter Umum 28 RSUD & Puskesmas 
3 Drg 4 RSUD & Puskesmas 
4 Perawat 248 RSUD & Puskesmas 
5 Bidan 97 RSUD & Puskesmas 
6 Analis Kesehatan 12 RSUD & Puskesmas 
7 Nakes lain 36 RSUD & Puskesmas 
  TOTAL NAKES 430   

No Nama Puskesmas Jumlah 
ASN 

Keterangan 

1  Kantor Dinas 61 orang   
2  Waisai 56 orang   
 3 Saonek 16 orang   
 4 Urbinasopen 10 orang   
 5 Kabare 18 orang   
 6 Waisilip 16 orang   
 7 Manyaifun 16 orang   
 8 Samate 35 orang   
 9 Yenanas 11 orang   
 10 Warsambin 13 orang   
 11 Waifoi 6 orang   
 12 Dorehkar 15 orang   
 13 Warwanay 11 orang   
 14 Yenbekwan 17 orang   
 15 Folley 22 orang   
 16 Dabatan 28 orang   
 17 Waigama 32 orang   
 18 Lilinta 10 orang   
 19 Deer 9 orang   
 20 Wejim 5 orang   
 21 Puskesmas Supnin 3 orang Puskesmas 

Pemekaran 

 22 Puskesmas Yensawal 8 orang Puskesmas 
Pemekaran 

 23 Puskesmas Kalobo 8 orang Puskesmas 
Pemekaran 

 24 Puskesmas Reni 2 orang Puskesmas 
Pemekaran 

 25 Puskesmas Waibon 2 orang Puskesmas 
Pemekaran 

  TOTAL KESELURUHAN 430 org   

No Jenis Penyakit 
Total 

L P L+P 

1  Infeksi akut lain pada 
saluran pernafasan 
bagian atas (ISPA) 

1373 1267 2640 

2  Penyakit pada sistem 
otot dan jaringan 
pengikat (peny. 
Tulang belulang, 
radang sendi 
termasuk reumatik) 

707 754 1461 

3  Penyakit lain dari 
pada saloran 
pernafasan bagian 
atas 

313 363 676 

4  Penyakit kulit alergi 296 312 608 

5  Diare (termasuk 
tersangka Kolera) 

307 272 579 

6  Penyakit tekanan 
darah tinggi 

246 240 486 

7  Penyakit kulit infeksi 233 233 466 

8  Kecelakaan dan ruda 
paksa 

159 139 298 

9  Karies gigi 166 127 393 

10  Penyakit kulit karena 
jamur 

153 138 291 

  JUMLAH  3953 3845 7789 

Data Objek Wisata dan Petualangan Alam 

Data Akomodasi 

Data Sarana Kesehatan Kabupaten Raja Ampat 

Data Tenaga Kesehatan Kabupaten Raja Ampat 

Jumlah Data Pegawai Dinas dan Puskesmas 

Laporan Bulanan Penyakit Terbanyak di Puskesmas 



Proyek Perubahan 

Jangka 
Pendek ( 2 

bulan ) 

Mewujudkan Tim 
sinergitas kesehatan 

pariwisata 

Melaksanakan 
penyusunan 

Pedoman umum 
Pariwisata New 

Normal 

Melaksanakan 
sosialisasi dan 

koordinasi 
pembinaan kepada 

stakeholder 

Jangka 
Menengah ( 
1 – 2 tahun ) 

Meningkatnya 
koordinasi antar 

stakeholder dalam 
rangka mewujudkan 
sinergitas kesehatan 

pariwisata 

Meningkatkan 
kunjungan pariwisata 

Jangka 
Panjang ( 2 
– 3 tahun ) 

Meningkatkan daya 
saing pariwisata 
Kabupaten Raja 

Ampat 

Melaksanakan 
monitoring dan 

evaluasi 

• Meningkatkan fungsi 
koordinasi Perangkat Daerah 

• Meningkatkan sinergitas 
kesehatan pariwisata 

• Meningkatkan percepatan 
pemulihan sektor pariwisata 
daerah. 

Secara 
internal : 

• Meningkatkan daya saing 
pariwisata 

• Meningkatkan kesejahteraan 
pelaku pariwisata 

• Meningkatkan koordinasi 
lintas perangkat daerah 

Secara 
eksternal : 

P R O Y E K 
PERUBAHAN 



Koordinasi dengan stakeholder 

Tim sinergitas kesehatan pariwisata 

Pedoman umum Pariwisata New 
Normal 

Sosialisasi dan koordinasi 
pembinaan kepada stakeholder 

Sinergitas 
kesehatan 
pariwisata 

Meningkatnya 
kunjungan 
pariwisata 

Daya saing 
pariwisata 



1. Kepala OPD 

2. Pengusaha 

pariwisata 

3. Komunitas 

pariwisata 

1. Bupati  

2. Wakil Bupati  

3. Sekretaris 

Daerah 

1. Media 

2. Wisatawan 

3. Masyarakat 

1. Para Kepala 

Bagian 

2. Para Kepala 

Sub Bagian 

Y Pengaruh 

X  

Kepentingan 

+ - + + 

- + - - 

Stakeholder Strategi 

Promotors( + + ) 

  

  

  

- Koordinasi dan konsultasi 

- Melibatkan promotor dalam pengambilan 

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi 

- Meningkatkan motivasi dan kompetensi 

Latens (+  −) 

- Menjaga koordinasi dan komunikasi 

- Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki 

efek positif terhadap isu yang menjadi 

perhatiannya 

Defenders  (−  +) 

- Melaksanakan koordinasi 

- Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek 

perubahan 

Apatetics  (− −) 
- Pemberitahuan adanya proyek perubahan 

- Permintaaan dukungan proyek perubahan 



product place price promotion 

Inovasi yang akan 
dilaksanakan 
adalah 
membangun 
sinergitas 
kesehatan 
pariwisata di 
Kabupaten Raja 
Ampat, 
penyusunan 
Pedoman Umum 
Pariwisata New 
Normal dengan 
meningkatkan 
sentra pelayanan 
kesehatan di 
tingkat Distrik, 
penguatan 
Puskesmas 
terpadu yang 
berada pada area 
pariwisata serta 
penyiapan SDM 
medis dan 
paramedis yang 
berkualitas. 

proyek perubahan 
Strategi 
Membangun 
Sinergitas 
Kesehatan Wisata 
Untuk Mendukung 
Industri Pariwisata 
Kabupaten Raja 
Ampat dilaksanakan 
di Kabupaten Raja 
Ampat dengan 
melibatkan 
stakeholder di 
lingkup OPD terkait 
maupun dengan 
melibatkan 
stakeholder 
eksternal proyek 
perubahan 

proyek perubahan 
Strategi 
Membangun 
Sinergitas 
Kesehatan Wisata 
Untuk Mendukung 
Industri Pariwisata 
Kabupaten Raja 
Ampat dapat 
meningkatkan 
efektivitas 
koordinasi lintas 
stakeholder dalam 
kaitannya dengan 
peningkatan daya 
saing pariwisata di 
Kabupaten Raja 
Ampat 

Untuk memberikan 
informasi tentang 
proyek perubahan, 
maka strategi 
marketing yang 
akan dilakukan 
adalah sebagai 
berikut : 
• Sasaran 

informasi adalah 
OPD, 
pengusaha/peng
elola pariwisata, 
komunitas 
pariwisata serta 
media dan 
wisatawan.  

•  Desain logo 
Pariwisata New 
Normal  adalah 
sebagai berikut : 



Minggu ke II  

Bulan Oktober 2022 

Melaksanakan 

komunikasi dengan 

pimpinan 

01 

Minggu ke III  

Bulan Oktober 

2022 

Melaksanakan 

koordinasi eksternal 

03 
Minggu ke II  

Bulan Oktober 

2022 

Melaksanakan 

koordinasi internal 

02 

Minggu ke IV  

Bulan Oktober 

2022 

Membentuk Tim 

Sinergitas 

Kesehatan 

Pariwisata 

04 

Minggu Ke I  

Bulan November 

2022 

Menyusun 

Pedoman Umum 

Pariwisata New 

Normal 

05 

Minggu Ke III 

Bulan November 

2022 

Melaksanakan 

pembinaan 

kepada 

stakeholder 

07 Minggu Ke II  

Bulan November 

2022 

Melaksanakan 

sosialisasi kepada 

stakeholder 

06 

Minggu ke IV 

Bulan November 

2022 

Melaksanakan 

evaluasi 

08 



Melaksanakan 

komunikasi 

dengan 

pimpinan 

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan 
proyek perubahan, dialksanakan komunikasi dan 
dengan pimpinan selaku Mentor. Tujuan 
dilaksanakannya komunikasi ini adalah untuk 
membahas tentang pelaksanaan proyek perubahan 
serta implementasai pada jangka pende sesuai 
dengan milestone proyek perubahan.  
Bahwa berdasarkan arahan Presiden tentang 
Tananan Normal Baru Sektor Pariwisata, bahwa 
selama Pandemi Covid-19 telah membawa 
perubahan tentang tren pariwisata di seluruh dunia. 
Dimana isu Helath dan Hygiene dan Security akan 
menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang 
ingin akan berwisata yang meliputi protokol yang 
ketat di sisi transportasi, hotel, resort, dan juga 
kawasan wisata yang dimiliki. 
Selain itu, disampaikan juga mengenai tahapan 
proyek perubahan yang akan dilaksanakan selama 
mengikuti PKN II di Jawa Timur. Bahwa dalam kurun 
waktu 2 (dua) bulan ini adalah mewujudkan tim 
sinergitas, melaksanakan pedoman umum 
pariwisata new normal serta sosialisasi dan 
koordinasi pembinaan kepada stakeholder terkait 
Dari pelaksanaan komunikasi ini diperoleh dukungan 
dari Mentor terhadap pelaksanaan proyek 
perubahan Strategi Membangun Sinergitas 
Kesehatan Wisata Untuk Mendukung Industri 
Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.  



Melaksanakan 

koordinasi 

internal 

Koordinasi intrenal dilaksanakan untuk memberikan 
pemahaman tentang pelaksanaan proyek 
perubahan Strategi Membangun Sinergitas 
Kesehatan Wisata untuk mendukung industri 
pariwisata Kabupaten Raja Ampat 
Kepada peserta rapat disampaikan mengenai isu 
strategis yang saat ini dihadapi adalah kurangnya 
sinergitas antar stakeholder dalam mewujudkan 
protokol kesehatan pariwiata sehingga 
mempengaruhi tertibnya pelaksanaan protokol 
kesehatan di tempat-tempat pariwisata. Kondisi ini 
harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam 
rangka meningkatkan protokol kesehatan dan akses 
pelayanan kesehatan di lokasi pariwisata. 
Kemudian untuk menjawab isu tersebut, Inovasi 
yang akan dilaksanakan adalah membangun 
sinergitas kesehatan pariwisata di Kabupaten Raja 
Ampat, penyusunan Pedoman Umum Pariwisata 
New Normal dengan meningkatkan sentra 
pelayanan kesehatan di tingkat Distrik, penguatan 
Puskesmas terpadu yang berada pada area 
pariwisata serta penyiapan SDM medis dan 
paramedis yang berkualitas. 
Dalam rangka melaksanakan inovasi tersebut, maka 
diperlukan adanya dukungan dan pratisipasi dari 
segenap stakeholder internal dalam rangka 
mengimplementasikan proyek perubahan. adapun 
bentuk dari partisipasi tersebut diwujudkan melalui 
kerja nyata dan peran aktif dalam setiap tahapan 
proyek perubahan. 
Dihasilkan dukungan dari stakeholder internal 
terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan 
strategi membangun sinergitas kesehatan wisata 
untuk mendukung industri pariwisata Kabupaten 
Raja Ampat 



Melaksanakan 

koordinasi 

eksternal 

Koordinasi dengan stakeholder internal 
dilaksanakan dalam rangka memberikan 
pemahaman dan penjelasan mengenai 
upaya sinergitas kesehatan untuk 
mendukung industri pariwisata di Kabupaten 
Raja Ampat. 
Raja Ampat mempunyai daya tarik sektor 
pariwisata yang sangat potensial untuk 
dikembangkan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan pembangunan 
berkelanjutan. Akan tetapi keberadaan 
wabah covid yang sampai saat ini masih 
terjadi mengakibatkan terancamnya sektor 
pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah 
melalui arahan tenang dilaksanakannya 
pariwisata new normal yang 
mengedepankan 4 (empat) prinsip, yaitu 
clean, health, safety dan sustainable. 
Oleh karena itu, kami mengajak kepada 
stakeholder bahwa dalam rangka rangka 
menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya 
sinergitas dari seluruh OPD lingkup 
Kabupaten Raja Ampat untuk mendukung 
pembangunan industri pariwisata. 
Berdasarkan koordinasi tersebut, diperoleh 
dukungan dari stakeholder eksternal untuk 
berkomitmen dan bekerjasama dalam 
mewujudkan pembangunan industri 
pariwisata di Kabupaten Raja Ampat  



Membentuk Tim 

Sinergitas 

Kesehatan 

Pariwisata 

Pembentukan Tim dilaksanakan melalui penerbitan 
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 
100/567/SETDA tentang Pembentukan Tim Sinergitas 
Kesehatan Pariwisata.  
Dalam Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Tim 
dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas 
kesehatan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat yang 
merupakan bagian dari inovasi proyek perubahan 
serta mencantumkan nama-nama anggota Tim 
Proyek Perubahan 



Menyusun 

Pedoman 

Umum 

Pariwisata New 

Normal 

Penyusunan pedoman umum dilaksanakan oleh Tim 
dengan melibatkan Project Leader dan BPBD Kabupaten 
Raja Ampat. Dalam pembahasan, telah berhasil diperoleh 
pedoman umum sebagai berikut : 
• Agar dilakukan pembuatan sistem satu pintu untuk 

pariwisata arja ampat 
• Penerapan protokol kesehatan di pintu masuk utama 

Raja Ampat di pelabuhan/bandara Waisai dan Misool 
Selatan, di sarana aamenitas, maupun di objek dan 
daya tarik wisata 

• Digitalisasi sistem reservasi, baik di hotel, resto, serta 
dapat diterapkan pada DTW, serta mendorong 
pembiayaan non-tunai 

• Pembuatan peta/jalur evakuasi dibuat semenarik 
mungkin dan jelas, sehingga siapapun dapat mengakses 
dengan mudah dan dapat dimengerti, penempatan di 
titik yang mudah terlihat 

• Pemandu wisata wajib menerangkan secara lisan terkait 
SOP/Protokol CHS keapda tiap pengunjung 

• Pelaksanaan training secara berkala bagi karyawan 
hotel, restoran, pemandu wisata, Pokdarwis di lokasi 
wisata oleh trainer berpengalaman dengan SOP standar 

• Penyediaan kontak darurat di area publik/area evakuasi 
(kontak rumahsakit, pemadaman kebakaran, dan 
kepolisian) 

• Penerapan daya dukung di lingkungan fisik pariwisata 
dan code of conduct di objek dan daya tarik wisata 



Melaksanakan 

sosialisasi 

kepada 

stakeholder 

Beberapa hasil pelaksanaan sosialisasi antara lain : 
• Seluruh peserta sosialisasi berkomitmen mendukung Tim 

Sinergitas Kesehatan Pariwisata 
• Seluruh peserta mampu melaksanakan Pedoman Umum 

Pariwisata New Normal 
• Seluruh Peserta mampu berkoordinasi dengan 

stakeholder lainnya dalam mewujudkan sinergitas 
kesehatan pariwisata 

• Peserta berharap kegiatan sosialisasai dapat 
dilaksanakan kepada pengusaha industri pariwisata yang 
tersebar di kampung-kampung. 

Pelaksanaan sosialisasi mengambil tempat di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Raja 
Ampat. Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini terkait dengan pariwisata new 
normal antara lain adalah terkait dengan pedoman umum yang dibuat dan agar dilaksanakan oleh 
segenap OPD dalam rangka meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Raja 
Ampat 



 Melaksanakan 

pembinaan 

kepada 

stakeholder 

Pembinaan dalam rangka membangun sinergitas kesehatan wisata untuk mendukung industri 
pariwisata di Kabupaten Raja Ampat di ruang pertemuan BPBD Kabupaten Raja Ampat. Pembinaan 
dilaksanakan dengan dihadiri oleh OPD, pengusaha resort dan homestay serta pihak media. 
Dari pelaksanaan pembinaan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut : 
• Sosialisasi dan pembinaan kepada Stakeholder di Waisai dapat berjalan dengan lancar 
• Seluruh peserta OPD, pengusaha resort dan homestay, media mengikuti dengan antusias 
• Diskusi dan tanggung jawab atentang kerjasama antara Pemerintah dan Pelaku usaha untuk 

tertibkan kunjungan wisataawan dari Sorong-Waisai 
• Para peserta memahami tentang Pedoman umum Pariwisata New Normal dan dapat melaksanakan 

Protokol Kesehatan ditempatnya masing-masing. 



Melaksanakan 

evaluasi 

Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan 
review terhadap pelaksanaan proyek perubahan pada jangka 
pendek dengan dihadiri oleh segenap anggota Tim Efektif. Dalam 
hal ini disampaikan bahwa seluruh tahapan dalam proyek 
perubahan telah terlaksana dengan baik. 
Kepada seluruh anggota Tim disampaikan terima kasih dan 
berharap agar pelaksanaan proyek perubahan dapat 
diimplementasikan pada jangka menengah dan panjang. Kemudian 
diminta agar semua stakeholder selalu waspada mengingat virus 
Covid-19 masih ada dan dapat sewaktu-waktu kembali muncul dan 
melemahkan kegiatan masyarakat. 
Dalam kegiatan evaluasi ini diperoleh hasil berupa rekomendasi 
terhadap keberlanjutan proyek perubahan pada jangka menengah 
yaitu perlunya komitmen bersama dan meningkatkan koordinasi 
lintas OPD dalam rangka mewujudkan sinergitas kesehatan 
pariwisata melalui pariwisata new normal. 



CAPAIAN KEBERHASILAN 

PROYEK PERUBAHAN 

No Kriteria Keberhasilan 
Bobot 
Target 

Realisasi 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Output 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

Klm5 : Klm 
4 x Bobot 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Komunikasi dan koordinasi 
dengan stakeholder 

20% 100% 100% 20% Tercapai  

2  Terwujudnya Tim sinergitas 
kesehatan pariwisata 

25% 100% 100% 25% Tercapai  

3  Tersusunnya Pedoman umum 
Pariwisata New Normal 

25% 100% 100% 25% Tercapai  

4  Terlaksananya sosialisasi dan 
koordinasi pembinaan kepada 
stakeholder 

30% 100% 100% 30% Tercapai  

 Undang-Undang nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan; 

 Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
Hk.01.07/Menkes/382/2020. 
Tentang: Protokol Kesehatan 
Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 
Fasilitas Umum Dalam Rangka 
Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease (Covid-19); 

 Peraturan mentri Pariwisata 
Nomor 25 Tahun 2015 Tentang 
standar Usaha Motel 

 Peraturan Bupati Raja Ampat 
Nomor: 09 Tahun 2020; tentang: 
pedoman dan pelaksanaan 
adaptasi kebiasaan baru dalam 
rangka pencegahan dan 
pengendalian Penyebaran 
Corona Virus Disease (Covid-19). 

 Keputusan Sekretaris Daerah 
Nomor : 100/567/SETDA tentang 
Tim Sinergitas Kesehatan 
Pariwisata 

LEGALITAS 
PENERAPAN INOVASI 

KEBERLANJUTAN 
Proyek Perubahan 

N
O 

TAHAP UTAMA WAKTU OUPUT 

  JANGKA MENENGAH     

1  Koordinasi dengan 
stakeholder dalam 
rangka mewujudkan 
sinergitas kesehatan 
pariwisata  

Tahun 2023 Pembinaan 
kepada 
stakeholder 
internal dan 
eksternal 

2  Pariwisata yang aman 
dan sehat 

Tahun 2023 Keamanan 
pariwisata 
dan 
kesehatan 
pelaku 
pariwisata 

3  Meningkatkan 
kunjungan pariwisata 

  PAD dari 
sektor 
pariwisata 

  JANGKA PANJANG     

1  Meningkatkan daya 
saing pariwisata 

Tahun 2024-
2025 

Daya saing 
pariwisata 
Kabupaten 
Raja Ampat 

2  Monitoring dan 
evaluasi 

Tahun 2024-
2025 

Rapat 
monitoring 
dan evaluasi 
secara 
berkelanjutan 
  



Proyek perubahan merupakan salah satu implementasi 
inovasi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 
Angkatan XXIV untuk menjawab isu yang berkembang 
dengan melakukan inovasi perubahan.  
Strategi membangun sinergitas kesehatan wisata untuk 
mendukung industri pariwisata telah berhasil 
dilaksanakan pada selama kurang lebih 2 (dua) bulan 
dengan menghasilkan koordinasi dan komunikasi 
dengang stakeholder internal dan eksternal dalam 
mewujudkan pariwisata new normal di Kabupaten Raja 
Ampat. 
Pelaksanaan proyek perubahan mendapat dukungan 
penuh dari Mentor, Coach dan segenap stakeholder 
internal dan eksternal terkait dengan implementasi 
proyek perubahan sehingga dapat terlaksana secara 
optimal. 
Beberapa simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan 
proyek perubahan sebagai berikut : 
 Mewujudkan Tim sinergitas kesehatan pariwisata 

dengan melibatkan Asisten III, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pariwisata, Kabag Protokol, dan Kabag Protokoler 

 Melaksanakan penyusunan Pedoman umum Pariwisata 
New Normal 

 Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pembinaan 
kepada stakeholder dengan melibatkan OPD, 
pengusaha resort dan homestay serta pihak media 

Rekomendasi yang disampaikan dalam rangka 
melaksanakan proyek perubahan pada jangka 
menengah dan panjang antara lain : 
• Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder 

dalam rangka mewujudkan pariwisata new normal  
• Peningkatan koordinasi dan edukasi dalam 

mewujudkan pariwisata new normal kepada 
stakeholder baik kepada OPD, swasta maupun 
masyarakat. 

• Meningkatkan sentra pelayanan kesehatan di 
tingkat Distrik, penguatan Puskesmas terpadu yang 
berada pada area pariwisata serta penyiapan SDM 
medis dan paramedis yang berkualitas 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi 




