
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATI'RAIT BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 6O TAIIU[2O18

TENTAITG
PEITEIAPAN DESTTITAST PARTWTSATA ITTYGGTTLAN DArRArr (DPUDI

SECARA TERPADU KABIIPATEN KONAWE SELIITAIY

DENGAIT RAIIMAT TI'I{AN YAITG MAIIA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi
pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten
Konawe Selatan yang merupakan unggulan daerah perlu
mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif
dan unggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di
pasar wisata nasional dan internasional;

b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi
pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan
daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan
berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan
kepariwisataan daerah ;

c. bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa
Destinasi Pariwisata Unggulan yang memiliki
karakteristik masing-masing dan layak untuk
dikembangkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurr.f c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
(DPUD) secara Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tartbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3671;
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723)

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07
Nomor S4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, (l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2OO9, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O58);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2O11 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2O|O-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No mor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O16 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 74, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
KM-67/UM.OOL/M[<P|2OO4 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0
Tahun 2OO7 tenta ng Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2OO7 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2O16
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
tata ke{a Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatal,
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16
Nomor 46);

MEMUTUSKA"[T

Menetapkan: PERATURAIT BUPATI KOITAWE SELA,TA.IT TEITTANG
PENETAPAN DESTIIYASI PARTUNSATA T'NGIGT'LIIN DAERAII
SECARA TERPAI)U I(ABUPATEI{ KOI|AWE SEL/TTAN.

Pasd 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pariwisata adalah berbagai macarn kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

6. Kepariwisataan adalah keselumhan kegiatan yang terkait dengan
Pariwisata dan bersiflat multidimensi dan multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara
wisatawan dengan masyarakat setempat, sesarna wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan dunia usaha;

7. Wisata adalah kegiatan 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 rang]<a waktu sementara;

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
g. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu

atau lebih wilayah adminiistrasi yang didalamnya terdapat daya tarik
wisata, Fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas,serta masyarakat
yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

10. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD

adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di koridor
Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta

mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan
hidup dan daya saing daerah;

BAA I
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11. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya
tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi
wisata;

12. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek
yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan;

13. Koridor Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah merupakan
kawasan georafis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang
didalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;

14. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adalah satu
kawasan yang terdapat di koridor Pariwisata Daerah yang merangkum
beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan
beberapa obyek/ daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan
pembangunan pariwisata;

15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keinda.l.an, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan
wisatawan;

16. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keanekaragaman
dan keunikan lingkungan alam, budaya, dan hasil buatan manusia
menjadi aaaaran atau kunjungan wisatawan;

17. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah
cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;

18. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus
yang merupakan kreasi artificial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya
diluar rana wisata alam dan wisata budaya;

19. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

20. Rencana Tindak adatah rencana implementasi pembangu.nan destinasi
pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada
tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi prograrn
pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Konawe Selatan;

21. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan destinasi pariwisata
unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara
terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan *"n9,
pemanfaatan ruang ser5rta indikasi prograrn pembangunannya;

22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya
disingkat zuPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan
kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

BAB II

PRIITSIP DAI| TI'JUAIT PENGETBANGA!5 I'PI'D SE'CARA TERPADU

Pasd 2

Pengembangan DPUD secara terpadu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara

optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan

kesej ahteraan masyarakat;
Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;

a.

b



c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya,
wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam
rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kera\ratan;

d. Konservasi;dan
e. Partisipasimasyaralat.

Pasal 3

Pengembangan DPUD secara terpadu bertujuan :

a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi

peningkatan kesej ahteraan masyarakat; dan
e. menciptakan keterpaduan,keseimbangan dan keserasian perlumbuhan

antar wilayah kecamatan yang ada di daerah.

BAB III

IIRITERIA DAN PENETAPAN DPUD SDCARA TERPADU

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial .
serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya
saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD secara
terpadu.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD secara terpadu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya:

a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
b. legalitas kawasan yang jelas;
c. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
d. aksesibilitas;
e. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
f. kesiapan dan dukungan pihak investor;

C. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
h. komitmen potitik Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan

untuk melaksanakan pengembangan DPUD seczrra terpadu dan
berkelanjutan;

i. potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya

tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi
penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan

j. kesesuaian tata ruang wilayah daerah.



Pasal 6

(1) Penetapan DPUD secara terpadu berdasarkan pada :

a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

b. hasil study kelayakan; dan
c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, Rencana Detail dan

Rencana Tindak.
(2) Penetapan DPUD secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi
kebljakan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melibatlan pemangku kepentingan di
daerah.

Pasal 7

DPUD secara terpadu adalah :

1. Kawasan wisata Pulau Senja
2. Kawasan Wisata Pulau Hari
3. Kawasan wisata Pulau l,ara
4. Kawasan wisata Pantai Pasir Putih Polewali
5. Kawasan wisata Pantai Batu Putih Kolono Timur
6. Kawasan wisata Pantai Pasir Putih Watumelewe
7. Kawasan wisata Pantai Tanjung Batikolo
8. Kawasan wisata Pantai Dusun Baho
9. Kawasan wisata Pantai Panjang l,aonti
1O. Kawasan wisata Pantai Torobulu
11. Kawasan wisata Air Te{un Moramo
12. Kawasan wisata Air Tedun Tambolosu
13. Kawasan wisata Permandian Kali Boro-Boro Ranomeeto
14. Kawasan wisata Permandian Air Panas Kaindi
15. Kawasan wisata Permandian Air Panas Wawatu
16. Kawasan wisata Permandian Kali Ulunese
17. Kawasan wisata Rivertubbing Sungai Laeya
18. Kawasan wisata Embung Ranombayasa Mowila
19. Kawasan wisata Gunung dan Hutan Puupi
2O. Kawasan wisata Gunung dan Hutan Wolasi
21. Kawasan wisata Gunung dan Hutan Abari
22. Kav,rasal wisata Gunung dan Hutan Popalia
23. Kawasan wisata Gunung dan Hutan Tiga Putri Kembar
24. Kawasan wisata Gunung dan Hutan Lambusa
25. Kawasan wisata Taman wisata Alam Kaindi
26. Kawasan wisata Taman wisata Alam Tahilaro
27. Kawasan wisata Taman wisata Edukasi Tatangge
28. Kawasan wisata Taman Manggrove Roraya
29. Kawasan wisata Taman wisata Fauna Mowila
3O. Kawasan wisata Benteng LaPadi
31. Kawasan wisata Benteng Tondoahu
32. Kawasan wisate. Bunker Ra.nomeeto

33. Kawasan wisata Kampung Adat Benua



34. Kawasan wisata Goa Aoma Wolasi
35. Kawasan wisata Goa Soeharto Wolasi
36. Kawasan wisata Kampung Apung Pelangi Bungin Permai
37. Kawasan wisata RTH Potoro
38. Kawasan wisata RTH Punggaluku
39. Kawasan wisata Rest Area Puncak Tiriondahi Tanea
4O. Kawasan wisata Rest Area Pundoho Mata Wolasi
41. Kawasan wisata Rest Area Tatangge
42. Kawasan wisata Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Kec.Angata
43, Kawasan wisata Agrowisata Anggokoti
44. Kawasan wisata Agrowisata Anduna
45. Kawasan wisata Agrowisata Lambakara
46. Kawasan wisata Kuliner Kota Bangun Ranomeeto

BAB IV

PENGEMBANGAN DPUD DAN KER.'ASAIUA WISATA SECARA TERPADU

Bagtan Kesatu
Umum

Pasal 8

Pengembangan DPUD secara Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) merupakan bagian dari pengembangan DPUD secara terpadu.

Pasal 9

(1) Pengembangan DPUD secara terpadu oleh pemerintah daerah
diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :

a. rencana induk ;

b. rencana detail; dan
c. rencana tindak.

(2) Rencana Fasilitas pengembangan DPUD secara terpadu, di kawasan wisata
Unggulan, sebagai berikut :

a. fasilitas aksesibilitas wisata /pengaspalan jalan dan/ atau transportasi;
b. fasilitas menara pantau
c. fasilitas restoran;
d. fasilitas kantor pengelola;
e. fasilitas bundaran,mascot letter dan taman bundaran
f. fasilitas parker;
g. fasilitas gazebo,pendopo dan panggung
h. fasititas taman terbuka / open stage;
i. Fasilitas promenade / tempat berjalan kaki di tepian air/pesisir pantai;
j. fasilitas permainan sepeda air, dan lainnya;
k. fasilitas pembangunan siring pantai;
l. fasilitas pengam€uran permainan sky/banana bot;
m. fasilitas akomodasi;
n. fasilitas pusat informasi wisata;
o. shelther/ peristirahatan;



p. fasilitas telekomunikasi & internet;
q. fasilitas sentra cindramata/ makanan/ kelengkapan perjalanan wisata;
r. fasilitas pengatur pe{a-lanan wisata;
s. fasilitaskesehatan;
t. fasilitas gedung kesenian;
u. fasilitas museum.
v. Fasilitas Keamanan

(3) Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD secara terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan
daerah.

Baglan Kedua
KetJasama wisata secara terpadu

Pasal lO

Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar pelaku wisata
seperti biro pe{alanan, hotel, restoran dan lain sebagainya dengan cara:
a. pembuatan ke{asama yang saling menguntungkan;
b. pembuatan linkage system yang signifikan antar pelaku wisata;dan
c. kesamaan dalam program pengembangan dengan biro pe{alanan.

Pasal 11

(l) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhubungan,meliputi:
a. Mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan

pelayanan penerbangan dari dan ke Kabupaten Konawe Selatan;
b. menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal laut

untuk mendukung pengembangan wisata bahari;
c. meningkatkan kerjasama penerbngan secara bilateral dengan

Kabupaten atau Provinsi lain sumber pasar wisatawan;
d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas Bandar udara di daerah

tujuan wisata;
e. meningkatkal angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan

dan kenyamanan.

(21 Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang, meliputi :

a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah
tuJuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan
nasional, Provinsi dan KabuPaten;

b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional,
Provinsi dan Kabupaten serta sarana dan prasarana untuk
mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya

saing tinggi; dan
c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat

potensial sebagai kawasan tertentu.



(3) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Komunikasi dan
I nformatika, meliputi :

a. Penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media
komunikasi;

b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek
wisata; dan

c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui
media cetak dan elektronik.

(4) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, meliputi :

a. mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk
mendukung sector pariwisata; dan

b. meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah toursm trade
inuestment.

(5) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Penanaman Modal dan
PISP, meliputi:
a. melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri

secara terpadu dengan bidang pariwisata;
b. menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang

pariwisata; dan
c. mempermudah pelayanan perizinan usaha pariwisata.

(6) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kehutanan,meliputi :

a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di mna pemanfaatan
taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya, untuk
pengembangan ekosistem dan ekowisata; dan

b. mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi
yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan
konsevasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.

(71 Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kelautan dan
perikanan, meliputi :

a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan
informasi kebaharian yang ada di destinasi wisata;

b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian biota
bawah laut.

(8) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kesehatan, meliputi :

a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang

dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional

khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.

(9) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan aparat kepolisian,meliputi:
a. meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan

dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta

budaya yang bersifat individual dan komunal;



c. melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara
tegas, khususnya dalam kejahatan narkotika; dan

d. meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah
wisata khususnya dari ancarnan terorisme.

(1O) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan pihak usaha pariwisata (Pihat
ketiga), meliputi :

a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah
tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan fasilitas sarana dan
prasar€rna pariwisata di kawasan wisata unggulan;

b. membuat kesepakatan dan/ atau perjanjian sistem bagi hasil antara
pemerintah desa dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat
potensial sebagai kawasan tertentu.

Bagian KetigA
Rencana Detail dan Rencaaa Ttadak

Rencana detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk dengan
memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha
pariwisata.

Pasal 13

t1) Rencana Tindak DPUD secara terpadu disusun dengan pengacu pada :

a. Rencana Induk; dan
b. Rencana Detail.

(21 PenJrusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses musyawarah
perencanaarr (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V

PEMAITTAUAN, EVALUASI, DAN PELAFORAN

Pasal 14

(2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate
social Responsibility (CSR) yang diberikan oteh pihak Perusahaan di
sekitar objek wisata terhadap sosial lingkungan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan

DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh

Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara

berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasd 12

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan DPUD secara terpadu di wilayahnya.



c.
d.
e.
f.

BAB VI

PEMBII|AAN

Pasal 15

Dalam pengembangan DPUD secara terpadu, pemerintah daerah bertanggung
jawab terhadap:
a,
b.

Pembangunan daya tarik wisata;
Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata;
Pembangunan aksesibilitas dan / atau transportasi;
Pemberdayaan masyarakat;
Pengembangan investasi dengan pihak ketiga;
memantau penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang
diberikan oleh pihak perusahaan.

Pasal 16

(l) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal
15, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu
yang meliputi :

a. Penetapan pedoman dan palduan teknis pelaksanaan skala daerah;dan
b. Fasilitas kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas

kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.

(2) Fasilitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b
diselenggarakan melalui forrm rapat koordinasi dan rapat ke4'a teknis.

BAB 1rII

PENDAITAAN

Pasal 17

Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu ditingkat
Kabupaten Konawe Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 18

untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD secara terpadu,

pendanaan pembinaaa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dapat berasal

dari :

a. Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
c. Investasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat; dan
d. Perusahaan swasta (Pihak ketiga)'



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal

SELI\TAN,
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Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, l7 DoC0,ubo.

SEKRTTARIS DA.ERAII
KONAWE SEL/\TAI[,

SA"'ANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2OI8 NOMOR... 5p

2018

PARAF KOORDINASI

INSTANSI PARAF

1.*KDA N,
2. A[d51Efv /H
3. KFOI( ?A?]hilsaT^
4. KABAG HUKIJM

IIII

SETDA

5.

lJ latnVer 2018

il

\


