
BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

SADAR WISATA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata
di Kabupaten Cilacap perlu mengoptimalkan dukungan, peran
serta, dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sadar
wisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008
tentang Sadar Wisata, Pemerintah Daerah diupayakan
melakukan sinergi dengan Pelaku Usaha Pariwisata,
Akademisi, Media Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Sadar Wisata Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);

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

3. 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 beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 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);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3650);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SADAR WISATA KABUPATEN
CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

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

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

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

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. 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.

8. 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.

9. Daerah Tujuan Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 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.

10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang
melakukan kegiatan usaha pariwisata.

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. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan
dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya
iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di
suatu destinasi atau wilayah.

14. Kelompok masyarakat Sadar Wisata selanjutnya disebut dengan Pokdarwis,
adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari
para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab
serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta
terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah
melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat
sekitar.

15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat dan badan hukum.

16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan
dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk
menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong
tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan
unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat dan badan hukum.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Sadar Wisata bertujuan untuk :

1. meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi
tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh
dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Cilacap; dan

2. menggerakan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan, dan kesempatan
bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah
air.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Strategi Sadar Wisata di Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten
Cilacap terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting
pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki
era globalisasi;

b. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan
terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan
asli daerah;



c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Cilacap yang
beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan
kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;

d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan
secara intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap
norma dan nilai-nilai yang berlaku;

e. menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai daerah tujuan wisata nasional dan
internasinal dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan
pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai
pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan
potensi yang tersedia;

f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia
dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
pariwisata.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Sadar Wisata dilakukan dengan cara:

a. informatif yaitu dengan menyediakan informasi pariwisata seluas-
luasnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan
media dan teknolgi informasi;

b. persuasif yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Cilacap;
dan

c. edukatif yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan
kepariwisataan kepada masyarakat baik melalui media informasi
maupun kurikulum pendidikan.

(2) Pelaksanaan Sadar Wisata menggunakan metode:

a. ceramah;

b. sarasehan;

c. diskusi;

d. kompetisi;

e. percontohan; dan

f. perintisan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

Dalam melaksanakan Sadar Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Pelaku Usaha
Pariwisatam Akademisi, Media Massa, dan Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata
baik dilakukan secara individu maupun berkelompok.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan suatu kelompok
masyarakat Sadar Wisata.



(3) Kelompok masyarakat Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan lembaga swadaya masyarakat dan bersifat mandiri.

(4) Kelompok masyarakat Sadar Wisata dalam melaksanakan kegiatannya di
Daerah Tujuan Wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib
berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 7

(1) Bupati menugaskan kepada Dinas untuk melakukan koordinasi, fasilitasi,
pembinaan, dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat Sadar Wisata.

(2) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman mengenai posisi,
peran, dan kedudukan kelompok masyarakat sadar wisata dalam
pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan
secara langsung dan tidak langsung.

(3) Pembinaan dan pemberdayaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk temu wicara, seminar, diskusi,
pendidikan dan pelatihan/workshop, lomba, jambore, pemberian
penghargaan, pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk lain.

(4) Pembinaan dan pemberdayaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk pemasangan iklan layanan
masyarakat di surat kabar, televisi, radio, baliho, poster, spanduk, umbul-
umbul, atau dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Pasal 8

Tujuan pembentukan Kelompok masyarakat Sadar Wisata:

a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Cilacap;

b. meningkatkan kunjungan wisatawan;

c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara
langsung dalam upaya pembangunan pariwisata di Kabupaten Cilacap;

d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 9

(1) Keanggotaan kelompok masyarakat Sadar Wisata terdiri atas unsur-unsur
masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat dan
gotong royong.

(2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. wakil asosiasi kepariwisataan;
b. wakil asosiasi profesi;
c. wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang;
d. wakil Pelaku Usaha Pariwisata;
e. pakar/akademisi 2 (dua) orang; atau
f. tokoh msyarakat; atau
g. unsur masyarakat lain.

(3) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tata kelola, tata kerja, persyaratan
serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan keanggotaan
kelompok masyarakat Sadar Wisata dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Sadar Wisata.

(2) Dinas melakukan pendataan dan pencatatan terhadap kelompok masyarakat
Sadar Wisata di Kabupaten Cilacap.

(3) Waktu monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau insidentil
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 82


