
 

WALIKOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR…TAHUN 2018 

TENTANG 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2018-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BONTANG, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945’; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4966); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

HARMONISASI 



2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

dan 

WALIKOTA BONTANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 
2018-2025. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kota Bontang. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom Kota Bontang. 

3.  Walikota adalah Walikota Bontang. 

4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang 
selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

6.  Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang 
lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai 
tambah sesuai yang dikehendaki. 

7.  Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara. 

8.  Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

9.  Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 
sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan 
pengusaha. 

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 



11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada 
dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya 
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang 
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa 
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 
pariwisata. 

13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk 
wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk 
mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku 
kepentingannya. 

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 
kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan 
prasarana transportasi yang mendukung kunjungan wisatawan 
menuju Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam 
wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi 
kunjungan wisata. 

16. Pariwisata Perkotaan adalah jenis Pariwisata yang 
memanfaatkan fasilitas perkotaan sebagai daya tarik wisata. 

  

BAB II 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1)  Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: 

a.  Destinasi Pariwisata; 

b.  Pemasaran Pariwisata; 

c.  Industri Pariwisata; dan 

d.  Kelembagaan Kepariwisataan. 

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA. 

 

Pasal 3 

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:  

a. visi;  

b. misi;  
c. tujuan;  
d. sasaran; dan  

e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan 
Kepariwisataan Daerah. 

  



Bagian Kedua 

Visi, dan Misi 

 

Pasal 4 

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a yaitu Wisata kemaritiman berkebudayaan 
industri, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan 
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

Pasal 5  

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 

a.  mengembangkan produk Wisata yang variatif dan memiliki ciri 
khas kemaritiman sehingga mampu menarik kunjungan 
Wisatawan;  

b.  mengembangkan Pariwisata yang mampu memberikan 
pemasukan terhadap pendapatan asli Daerah; 

c. mengembangkan Pariwisata yang mampu berperan dalam 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia;  
d.  mengembangkan Pariwisata yang dapat memperluas kesempatan 

kerja bagi masyarakat lokal;  
e.  mengembangkan Pariwisata yang dapat berperan sebagai agen 

pelestari budaya industri dan lingkungan hidup; 

f. mengembangkan Pariwisata yang berorientasi pada upaya 
pengembangan usaha skala kecil dan menengah;   

g.  mengembangkan Pariwisata yang mampu mendukung kegiatan 
pembangunan dan pengembangan wilayah Daerah secara 
keseluruhan;  

h. membentuk kesadaran dari pemangku kepentingan, pengusaha di 
bidang Pariwisata; dan 

i.  masyarakat untuk mengembangkan Pariwisata berbasis 

masyarakat dan Pariwisata kemaritiman yang ramah lingkungan 
baik fisik maupun non fisik sehingga pengembangan Pariwisata 

dapat diterima secara sosial dan ekologis.  
 

Bagian Ketiga  

Tujuan 

 

Pasal 6  

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: 

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 
b. meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi 

daerah; 

c. membangun dan menggali serta memanfaatkan potensi Pariwisata 
Daerah, sehingga kegiatan Pariwisata dapat digunakan sebagai 
salah satu alternatif pilar utama pembangunan perekonomian 

yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan perluasan 
lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli Daerah dan 

pendapatan masyarakat; 



d. melestarikan, menata dan memelihara obyek dan Daya Tarik 
Wisata yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengalaman 

dan ilmu pengetahuan serta rekreasi sehingga mampu menjadi 
identitas Pariwisata Daerah; 

e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
Kepariwisataan melalui usaha penunjukan dan pembinaan agar 
masyarakat sadar Wisata dan sekaligus meningkatkan kualitas 

kegiatan Kepariwisataan; 
f. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan 

Pariwisata Perkotaan Daerah dengan arahan pemanfaatan tata 

ruang wilayah Daerah yang berkelanjutan dan pembangunan 
infrastruktur Daerah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan 

daya dukung serta arahan kebijakan pembangunan dalam 
mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan 
Wisatawan; 

g. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan 
dan pengelolaan produk Pariwisata Perkotaan; 

h. memperkuat sistem Industri Pariwisata Daerah melalui 
pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat 
yang berwawasan lingkungan; 

i. mengembangkan struktur Pemerintah Daerah yang efektif dan 
sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan 
berbudaya dalam mendorong Industri Pariwisata untuk 

mengembangkan Pariwisata kreatif dan inovatif yang berwawasan 
lingkungan; dan 

j. menjadikan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan dan 
menjadikan Pariwisata sebagi motor penggerak perekonomian 
Daerah, sekaligus menjadi percontohan pengembangan Pariwisata 

bagi Daerah lain. 

 

Bagian Keempat  

Sasaran  

 

Pasal 7  

Sasaran pembangunan Keparawisataan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: 

a.  terciptanya kegiatan Wisata yang variatif sehingga mampu 

menarik kunjungan Wisatawan dan menambah lama tinggal 
wisatawan di Daerah; 

b.  tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang wisata 
yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke Daerah dan ke 
kawasan Wisata;  

c.  terciptanya bentuk pemasaran Pariwisata yang dapat 
memperkenalkan Pariwisata di Daerah di pasar Pariwisata lokal, 
provinsi dan Nusantara; 

d.  terciptanya kegiatan ekonomi lokal (kerajinan rakyat, pertanian) 
yang dapat menunjang kegiatan Pariwisata; 

e.  terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam 
rangka mempersiapkan tenaga terampil yang akan berperan 
dalam kegiatan Pariwisata; dan 



f.  terciptanya iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan usaha/investasi di sektor Pariwisata. 

 
Bagian Kelima 

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan 
Pasal 8  

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf e berdasarkan:  
a.  sistem tata ruang yaitu RTRWN dan RTRWP; 
b.  kebijakan pembangunan Kepariwisataan nasional; 

c.  rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 
Kalimantan Timur; dan 

d.  struktur ruang wilayah Daerah. 
 

 

BAB III 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembangunan Destinasi Kepariwisataan 

 

Pasal 9 

Kebijakan dan strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisataan 
meliputi: 

a.  pengembangan struktur wilayah Kepariwisataan melalui 
pembagian zonasi; 

b. penetapan kawasan Wisata andalan/unggulan untuk mendorong 
akselerasi kesiapan, kualitas, dan daya saing; 

c. peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi; 

d. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang Wisata 
dan fasilitas umum; 

e. pengembangan diversifikasi produk Wisata yang 
mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi 
fungsi kawasan; 

f. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam 
pembangunan Destinasi Wisata; 

g. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang 
Kepariwisataan 

h. penguatan kesadaran Wisata masyarakat; 

i. pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak 
potensi Pariwisata masal; 

j. pengembangan investasi Kepariwisataan beserta pelayanannya 
yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya; dan 

k. pengembangan mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata. 

 

 

  



Bagian Kedua 

Pembangunan Industri Kepariwisataan 

 

Pasal 10  

Kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Kepariwisataan 
meliputi: 

a. peningkatan kualitas dan daya saing produk Wisata Daerah;  

b. pengembangan kemitraan antara pemangku kepentingan 
Kepariwisataan; dan 

c. peningkatan tanggung jawab pelaku usaha Pariwisata terhadap 
lingkungan alam dan sosial budaya. 

 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Pemasaran Kepariwisataan 

 

Pasal 11  

Kebijakan dan strategi Pembangunan Pemasaran Kepariwisataan 
meliputi: 

a. pengembangan pasar Wisatawan eksisting dan potensial; 

b. pengembangan promosi; 

c. penguatan citra dan kualitas Pariwisata Daerah; dan 

d. pengembangan pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab. 

 

Bagian Keempat 

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 

 

Pasal 12  

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan 
meliputi: 

a. penguatan peran dan peningkatan kapasitas organisasi 
Kepariwisataan Daerah; 

b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata; dan 

c. peningkatan kualitas pendidikan Kepariwisataan. 

 

 

BAB IV  

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA 

 

Pasal 13 

(1) Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata, meliputi: 

a.  pemetaan Kegiatan Wisata dalam struktur wilayah 
Pembangunan Daerah; dan 

b. wilayah Pembangunan Pariwisata. 

(2) Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Prioritas, meliputi: 

a. potensi dan pengelompokkan Daya Tarik Wisata; 

b. penentuan kawasan Wisata prioritas; 

c. rencana Pembangunan Aksesibilitas; 

d. rencana Pembangunan jalur Wisata; 



e. rencana jalur Wisata industri dan budaya; dan 

f. rencana jalur Wisata rekreasi edukatif bontang lestari. 

 

BAB V  

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 
KEPARIWISAAAN 

 

Bagian Kesatu 

Program 

 

Pasal 14 

Program kegiatan Pembangunan Kepariwisataan meliputi: 

a. program pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata; 

b. program pengembangan sarana dan prasarana Wisata; 
c. program peningkatan kualitas pelayanan jasa Wisata; 

d. program pengembangan sumber daya manusia; 
e. program penataan dan pengembangan kawasan Wisata; 
f. program pemantapan kelembagaan Pariwisata; dan 

g. program pengembangan promosi Wisata. 

 

Bagian Kedua 

Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepawisisataan 

 

Pasal 15  

Indikasi kegiatan Pembangunan Kepariwisataan meliputi: 

a. pembangunan struktur wilayah Kepariwisataan melalui 
pembagian zonasi; 

b. penetapan kawasan Wisata andalan untuk mendorong akselerasi 
kesiapan, kualitas, dan daya saing destinasi; 

c. peningkatan aksesibilitas dan transportasi prasarana; 

d. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang Wisata 
dan fasilitas umum; 

e. pembangunan diversifikasi produk Wisata yang 
mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi 
fungsi kawasan; 

f. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam 
pembangunan Destinasi Wisata; 

g. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang 
Kepariwisataan; 

h. penguatan kesadaran wisata masyarakat; 

i. pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak 
potensi Pariwisata massal; 

j. pembangunan investasi kepariwisataan beserta pelayanannya 

yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya; dan 
k. pembangunan mitigasi bencana dalam Kepariwisataan. 

 

 BAB VI  

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 

Pasal 16  



 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaaan RIPPARDA. 

(2)  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah terkait. 

(3)  Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan 

Pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau Badan 
dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di 

masyarakat. 
 

Pasal 17  
(1)  Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk 

pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan 

Pariwisata Daerah. 
(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam bentuk pelaporan dan evaluasi program pembangunan 
Pariwisata Daerah. 

(3)  Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 18  
(1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan dan melakukan 

pengendalian terhadap strategi pengembangan objek Daya Tarik 
Wisata Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Dinas dapat 

berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak terkait 
lainnya. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 19  
Pembiayaan pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari: 
a.  APBD; dan/atau 

b.  sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 
 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Bontang. 

 

                                                      Ditetapkan di Bontang 

pada tanggal …… ……..2018 



WALIKOTA BONTANG, 

ttd 

…………………………. 

 

Diundangkan di Bontang 

pada tanggal ………….. 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

ttd 

…………………. 

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ……… NOMOR …… 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR 

 

  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR …. TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 
TAHUN 2018-2025 

I.  UMUM 

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah, maka 
program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan 
potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPDA) 
merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan daerah yang 
memberikan arah kebijakan, strategi dan indikasi program-
program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan 
terkait untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan 
kepariwisataan daerah. 

Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, 
meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri 
pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Hal tersebut sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan.  

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada kepala 
daerah dalam kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dioptimalkan 
dengan menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset dan 
sumberdaya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu 
setiap daerah harus mencermati sektor-sektor strategis dan 
potensial, dalam hal ini pariwisata, untuk dikembangkan secara 
produktif dan dapat membantu menopang pembangunan daerah, 
memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktivitas yang 
tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Distinasi Pariwisata adalah 
daya tarik wisata yang terdapat dalam suatu kawasan 
giografis yang didalamnya terdapat fasilitas umum, 
pariwisata, dan aksesibilitas yang saling terkait 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Pemasaran Pariwisata adalah 
serangkaian proses promosi penjualan produk wisata 
kepada wisatawan 



Huruf c 

Yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah 
perusahaan yang memberikan fasilitas barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama 
melaksanakan kegiatan perjalanan pariwisata 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan Kelembagaan Kepariwisataan 
adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan 
kepariwisataan kepada wisatawan 

Pasal 3  

Cukup jelas 

Pasal 4  

Cukup jelas 

Pasal 5  

Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup jelas.  

Pasal 7  

Cukup jelas.  

Pasal 8  

Cukup jelas.  

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas.  

Pasal 11  

Cukup jelas.  

Pasal 12  

Cukup jelas. 

Pasal 13  

Cukup jelas.  

Pasal 14  

Cukup jelas.  

Pasal 15  

Cukup jelas.  

Pasal 16  

Cukup jelas.  

Pasal 17  

 Cukup jelas.  

Pasal 18  

 Cukup jelas.  

Pasal 19  

 Cukup jelas.  

Pasal 20  

 Cukup jelas.  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR ……. 

 


