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A.    APRESIASI KELOMPOK SADAR WISATA 
 

1. Peserta adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se Jawa 
Tengah yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota untuk mewakili. 

2. Pokdarwis yang sudah pernah menjadi pemenang/juara pertama 

tidak diperbolehkan mengikuti. 

3. Peserta diwajibkan mengisi dan melengkapi kuesioner yang telah 
dibagikan serta serta mengembalikan kepada Panitia/Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah cq. Seksi 

Pengembangan SDM untuk diadakan penilaian awal oleh Juri yang 
ditunjuk. 

4. Kuesioner yang telah diisi dan dilengkapi, sudah harus dikirim dan 
diterima kembali kepada panitia selambat-lambatnya pada hari 
Selasa tanggal 18 Mei 2010. 

5. Penilaian awal oleh dewan juri akan diambil 6 (enam) kelompok 

sadar wisata dengan nilai tertinggi, dilanjutkan penilaian lapangan 
dan diambil 3 (tiga) Kelompok Sadar Wisata sebagai juara I, II dan 
III. 

6. Juara I, II dan III akan mendapatkan uang pembinaan dan tropy. 

7. Setiap Kabupaten/Kota boleh mengikutsartakan Kelompok Sadar 
Wisata yang berada dibawah binaan dan wilayahnya maksimum 3 
(tiga) kelompok.    

8. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat. 

 
 

B.   KONVENSI KELOMPOK SADAR WISATA 
 

1. Konvensi Kelompok Sadar Wisata dilaksanakan dalam bentuk 

cerdas cermat, tahap pertama tingkat Bakorwil dan juara I, II dan 

III berhak maju ke tahap kedua yaitu tingkat Provinsi. 
2. Setiap kelompok terdiri dari 3 (tiga) orang dan bagi peserta yang 

pernah menang menjadi juara I, II dan III ditingkat Bakorwil, tidak 

diperkenankan mengikuti kembali. 
3. Pendaftaran peserta dilampiri dengan : 

a. Surat tugas dari Dinas yang membidangi Kepariwisataan ; 
b. Foto copy kartu tanda anggota (KTA) Kelompok Sadar 

Wisata ; 

c. Foto copy KTP setempat ; 



4. Berkas sebagaimana tersebut di atas harus dikumpulkan/diserahkan 
pada waktu penjelasan lomba / technical meeting sebelum ujian / 

soal tertulis dimulai. 
5. Setiap official/pendamping dari Kabupaten/Kota diminta dapat 

meneliti peserta sebelum kegiatan lomba dimulai (termasuk 

sebelum mengerjakan ujian/soal tertulis), sehingga usulan atau 

interupsi dalam bentuk apapun yang menyangkut peserta tidak 
akan dilayani/diterima saat lomba sudah dimulai atau berlangsung. 

6. Ditingkat Bakorwil, apabila peserta lebih dari 9 (sembilan) 

Kabupaten/Kota, lomba akan dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu 

tahap penyisihan dan tahap final dimana pada tahap penyisihan 
akan diambil 3 (tiga) peserta dengan nilai tertinggi untuk maju ke 

tahap final. 

7. Apabila peserta di tingkat Bakorwil maksimum 9 (sembilan) 

Kabupaten/Kota, maka lomba dilaksanakan 1 (satu) tahap. 
8. Setiap peserta/kelompok akan mendapatkan soal wajib tertulis 

sebagai modal / nilai awal dari babak penyisihan, diteruskan 

dengan pertanyaan wajib, lemparan, peragaan dan rebutan 
sehingga akan dapat menentukan/menetapkan juara I, II dan III 

baik ditingkat Bakorwil maupun tingkat Provinsi. 
9. Khusus untuk soal peragaan, setiap peserta akan diperlihatkan 

gambar suatu Obyek Wisata dan 1 (satu) orang akan bertindak 

sebagai pramuwisata yang menerangkan gambar dimaksud dan 2 

(dua) orang lainnya bertindak sebagai wisatawan. 
10. Apabila terdapat nilai yang sama dan berpengaruh pada penentuan 

juara, maka peserta/kelompok yang nilainya sama akan diberi 

pertanyaan rebutan. 

11. Juara I, II dan III ditingkat Bakorwil akan mendapatkan uang 
pembinaan dan berhak maju ketingkat Provinsi serta bersama-sama 

akan mengadakan kegiatan temu mitra ke Provinsi lain. 

12. Juara I, II dan III ditingkat Provinsi akan mendapatkan uang 
pembinaan dan tropy. 

13. Untuk memeriahkan dan meningkatkan apresiasi terhadap lomba, 

peserta diwajibkan menampilkan yel-yel sebagai penyemangat 

lomba dan akan dipilih yel-yel terbaik dari para peserta baik 
ditingkat Bakorwil maupun tingkat Provinsi. 

14. Dalam menampilkan yel-yel ini, peserta diperbolehkan maju dan 

waktu yang diberikan hanya 3 (tiga) menit dari tanda yang 
dibunyikan oleh panitia. 

15. Penilaian dan keputusan dewan juri adalah bersifat mutlak dan 
tidak dapat diganggu gugat.    
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