Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)
Kota Parepare Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi : i)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20
tahun; ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk menindaklanjuti visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
RPJMD maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban
menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif. Untuk menjabarkan kebijakan,
program dan kegiatan yang ada dalam Renstra SKPD maka SKPD menyusun
rencana pembangunan tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja
SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun.
Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan
mengacu pada Rancangan RKPD dan RKP yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
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maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan
Renja SKPD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
a. Pengolahan data dan informasi;
b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD;
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
f.

Perumusan tujuan dan sasaran;

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
h. Perumusan kegiatan prioritas;
i.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

j.

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

k. Pembahasan forum SKPD; dan
l.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD
Penyajian rancangan Renja SKPD dilakukan sesuai dengan sistematika yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
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Bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD dapat dilihat seperti berikut :
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Renja SKPD memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya karena secara substansial Renja SKPD

sebagai dokumen

perencanaan tahunan merupakan implementasi dari dokumen-dokumen perencanaan
jangka panjang (RPJP dan RPJPD) dan jangka menegah (RPJM dan RPJMD).
Keterkaitan itu tergambar dengan jelas pada blok diagram dibawah ini :

RPJP

Pedoman

RPJM

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Renja

Renstra
Pedoman

RKA

Rincian APBD

Pedoman

Rancangan Renja SKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD,
selanjutnya akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah
dan Badan Anggaran DPRD kemudian disepakati untuk menjadi acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan APBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4287);

2.

Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);.
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);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
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6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

8.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

9.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 04 Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kota Parepare.

10.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Walikota
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare
Tahun 2019

11.

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor ……. Tahun 2019 tentang Perubahan
Kerja Dinas

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata

Kota Parepare Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
pembangunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah
di bidang

yang akan menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata Kota Parepare, pada tahun 2019

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Parwisata Kota Parepare Tahun 2020, adalah

: i) mengimplementasikan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare tahun 2020 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya untuk berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kota
Parepare, ii) merumuskan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020, dan iii) menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata Kota Olahraga
Kota Parepare Tahun 2020 disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, yaitu :
BAB

I. Pendahuluan memuat tentang gambaran umum Penyusunan Rancangan

Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
antara lain latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja
SKPD.
BAB II. Evaluasi elaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan
Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berisi
tentang hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran
Renja SKPD menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Bab IV. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai rumusan program dan
kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD yang meliputi indikator kinerja,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.
Bab V. Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
Tahun 2020 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2019-2023. Renja Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2020 merupakan rencana kerja yang
akan dilaksanakan oleh Dinas KOP sepanjang tahun 2020 yang merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2020. Evaluasi
pelaksanaan Renja Disporapar tahun 2019 telah dituangkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disporapar Tahun 2019. Dalam
LAKIP dijelaskan tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditetapkan serta pencapaian sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Renstra Dinas KOP.
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kota Parepare 2019

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan
Pariwisata Tahun 2019 dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator kinerja
setiap kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu indikator input, output dan
Outcome. Adapun indikator benefit dan impact belum dapat diukur karena untuk
mengetahui indikator tersebut memerlukan waktu yang cukup lama (lebih dari satu
tahun).
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasarannya adalah Meningkatnya pengelolaan dan Pelayanan administrasi
umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
Nama Kegiatan
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

100 %

99,99%

100%

c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 100 %
air dan Listrik

88,72 %

100%

dan 100 %

100 %

100%

e. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan 100 %
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

75,05 %

100%

f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100 %

99,60 %

100 %

g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100 %

77,05 %

100%

h. Penyediaan Jasa Komponen Instalasi 100 %
Listrik/penerangan bangunan kantor

100 %

100%

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan 100 %
Perundang-undangan

99,65 %

100%

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

100 %

96,67%

100 %

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 100 %
Luar Daerah

99,88 %

100 %

l. Penyediaan
Operasional
Keskretariatan/Perkantoran

99,99 %

100 %

100 %

100%

0%

0%

Nama Kegiatan
b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

d. Penyediaan
Jasa
Perlengkapan kantor

Peralatan

Administrasi 100 %

m. Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan

100%

n. Penyediaan Jasa BPJS Ketenagakerjaan

0%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian
Input

Nama Kegiatan

Capaian Capaian
Output Outcome

a. Pengadaan Meubelair

100 %

98,67 %

100 %

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100 %

99,99 %

100 %

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional

100 %

94,94 %

100 %

Kendaraan
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d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100 %

99,77 %

100 %

e. Pemeliharaa rutin/berkala sarana dan
100 %
99,96 %
100 %
prasarana pariwisata
f. Pemeliharaa rutin/berkala sarana dan
100 %
99,97 %
100 %
prasarana Olahraga
Sasarannya adalah Meningkatnya pemeliharaan dan ketersediaan sarana dan
prasarana kantor. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan
melalui pendidikan dan pelatihan formal serta bimbingan teknis. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah :
Capaian
Input

Nama Kegiatan
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

100%

Capaian Capaian
Output Outcome
99 %

100 %

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Sasarannya adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaporan kinerja dan
keuangan di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata. Kegiatan yang
dilaksanakan
Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Anggaran SKPD

100 %

99,98 %

100 %

100 %

100 %

100 %

c. Penyusunan Renja

100 %

99,98 %

100 %

d. Penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD

100%

99,98 %

100 %

e. Penyusunan laporan penyelenggaraan
pengarusutamaan gender SKPD

100 %

99,98 %

100 %

f. Penyusunan Renstra SKPD

100 %

98,50 %

100 %

Nama Kegiatan
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5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Sasarannya adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang Kepemudaan.
Kegiatan yang dilaksanakan :

No
Nama Kegiatan

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

a.

Pembinaan organisasi kepemudaan

100 %

100 %

100 %

b.

Bimbingan teknis wirausaha Pemuda

100 %

95,00 %

100 %

c.

Pendidikan

100 %

99,86 %

100 %

100 %

98,68 %

100 %

100 %

100 %

100 %

dan

Pelatihan

Paskibraka
d.

Pelaksanaan jambore pemuda

e.

Penjaringan

dan

Seleksi

Calon

Paskibraka Tingkat Kota Propinsi

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Nama Kegiatan

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

a.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

100 %

95,60 %

100 %

b.

Partisipasi Atlet untuk Kejuaraan
Daerah Tingkat Propinsi

100 %

99,55 %

100 %

c.

Seleksi dan Pengiriman Atlet PPLP
dan SKO

100 %

81,10%

100 %

d.

Penyelenggaraan Pekan Paralympic
Pelajar Daerah

100%

98,83 %

100%

e.

Lomba Gerak Jalan Bagi Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat

100%

99,47 %

100%

f.

Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Daerah Pelajar

100%

93,82 %

100%

g.

Pembinaan
Atlet
dan
Olahraga Berprestasi

100%

92,57 %

100%

No

Pelatih
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7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sasarannya adalah Meningkatnya Pembangunan dalam Bidang Olahraga.
Kegiatan yang dilaksanakan :
No
Nama Kegiatan

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

a.

Rehabilitasi Gedung Olahraga Mario
Pulana

100 %

97,88 %

100 %

b.

Rehabilitasi Lapangan Jati Diri

100 %

93,83 %

100 %

c.

Rehabilitasi Gedung Olahraga (DID)

100 %

99,38 %

100 %

8) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Sasarannya adalah Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Kegiatan yang dilaksanakan :
No
Nama Kegiatan

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

a.

Festival Salo KarajaE

100 %

99,99 %

100 %

b.

Promosi Pariwista Tingkat Nasional
Partisipatif

100 %

99,56 %

100 %

c.

Pengadaan
Pariwisata

Media

Promosi

100 %

100 %

100 %

d.

Pengelolaan Website
Kota Parepare

Pariwisata

100 %

100 %

100 %

e.

Pengelolaan TIC (Tourist Information
Centre)

90 %

67,00 %

90 %

f

Festival Mallipa

100%

100 %

100%

g

Pemilihan Duta Pariwisata 2019

100%

100 %

100%

h

Pelaksanaan Event Lokal Mingguan
di Lokasi Destinasi Wisata Kota
Parepare

100%

100 %

100%

i

Promosi Pariwisata Budaya pada
Penjemputan Tamu – Tamu Daerah

100%

89,80 %

100%
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9) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Sasarannya

adalah

Meningkatnya

Destinasi

Pariwisata.

Kegiatan

yang

dilaksanakan:
No

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

Salo

100 %

43,29 %

100 %

salo

0

0

0%

Nama Kegiatan
a.
b.

Penyediaan
Operasional
Karajae River Tour
Penataan kawasan wisata
karajae (utang 2014)

c.

Pembentukan Satgas Pariwisata

40 %

0,94 %

40 %

d.

Peningkatan
(DAK)

Destinasi

PAriwisata

100 %

98,80 %

100 %

e

Pengadaan
pariwisata

sarana

penunjang

100%

99,17 %

100%

f.

Peningkatan
Pelayanan
Kepariwisataan (DAK Non Kinerja)

100%

99,97 %

100%

g.

Pembangunan Dermaga Pariwisata
Tonrangeng

100%

99,84 %

100%

h.

Sosialisasi Penataan Pantai Lumpue

0%

0%

0%

10) Program Pengembangan Kemitraan
Sasarannya adalah Meningkatnya Kemitraan Pariwisata. Kegiatan yang
dilaksanakan :
No
Nama Kegiatan
a.
b.

c.
d.

Pertemuan dan Koordinasi Parepare
Creative Tourism Forum
Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan
dan Koordinasi dengan PHRI, Badan
Promosi Daerah, HPI, Asita, Saka
Pariwisata,
Media
Cetak
dan
Elektronik dan Forum Komunitas
Pengawasan
Sarana
Usaha
PAriwisata
Pelatihan Sarana Usaha Pariwisata

2
2

Capaian
Input

Capaian
Output

Capaian
Outcome

100 %

98,33 %

100 %

100 %

99,99 %

100 %

100 %

88,83 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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b). Capaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataTahun 2019
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare telah
menyusun LAKIP Tahun 2019 berdasarkan azas akuntabilitas. LAKIP Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare,

menyajikan capaian

kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Parepare, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 04 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Capaian sasaran
strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare tahun 2019
secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :
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Tabel :

NO

1

SASARAN
STRATEGIS

Terpenuhinya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

REALISASI

CAPAIAN
KINERJA

Tersedianya jumlah surat
menyurat selama 1 tahun

1500 surat

99,99%

100%

137
Tagihan

88,72 %

100%

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor
8 Unit komputer PC, 5 Unit
Laptop, 8 Unit Printer, 7
Unit AC Split Selama
setahun

28 Buah

100 %

100%

Tersedianya Biaya Jasa
STNK Roda 4 dan Roda 2

10
Unit/jasa

75,05 %

100%

262 Jasa

99,60 %

100%

153
bahan/ 8
jasa

77,05 %

100%

Tersedianya alat listrik dan
penerangan kantor selama
1 tahun

135 bahan

98,65 %

100%

Tersedianya Bahan
Bacaan Parepos, Fajar,
Kompas, Tribun Timur,
Berita Kota Makassar

205
eksampler

98,65 %

100%

1792
bahan

99,67 %

100%

Tersedianya Pasikan
Listrik, Air & Telepon
Selama 1 Tahun

Terlaksananya
Pembayaran Jasa
Bendahara,PPTK,Penguru
s barang,Operator
Komputer dan PPK

Tersedianya Bahan dan
Alat Kebersihan dan
Peralatan Kebersihan
Kantor

Tersedianya Air
Mineral,teh, kopi dan susu
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2

Meningkatnya
sarana dan

Terlaksananya Perjalanan
dinas Luar Daerah Dalam
Propinsi dan Luar Propinsi
Selama 1 Tahun

47 kali

99,88 %

100%

Terwujudnya penyediaan
operasional administrasi
kesekretariatan/
perkantoran

6971 kali

99,99 %

100%

Tersedianya kegiatan
rapat kesekretariatan

26 kali

100 %

100%

Tersedianya jasa BPJS
ketenagakerjaan

48 jasa

0%

20 %

Pengadaan Meubeleir
(lemari, Kursi
Rapat,Laptop, Camera)

4 unit

98,67 %

100%

120 m2

99,99 %

100%

Terlaksananya
Pemeliharaan Mobil dan
Motor Dinas dan BBM
Bagi Pejabat

10 unit +
14.750
liter BBM

94,94 %

85 %

Rehabilitasi Gedung
Kantor

1 Gedung

99,77

100 %

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pariwisata

9 Unit

99,96 %

100%

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Olahraga

10 Buah

99,97 %

100%

prasarana aparatur
Terlaksananya
Pemeliharaan gedung
kantor

3

Meningkatnya SDM
Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan
Formal

8 Orang

99,00 %

100%

4

Terpenuhinya
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Terlaksananya Lakip
Disporapar

2
dokumen

99,00 %

100 %

Tersedianya RKA –
SKPD, DPA – SKPD &
DPPA – SPD Disporapar

4
dokumen

100 %

100 %

Terlaksananya
penyusunan Renja

2
dokumen

99,98 %

100%
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5

6

Meningkatnya SDM
dan Peran Serta
Pemuda

Meningkatnya
Pembinaan
Masyarakat
Terhadap Olahraga

Terlaksananya Laporan
Evaluasi Kinerja SKPD

4
dokumen

99,98 %

100%

Terlaksananya laporan
Pengarusutamaan Gender

2
dokumen

99,98 %

100 %

Tersedianya LAporan
Renstra Disporapar

1
dokumen

99,50 %

100 %

Terlaksananya Pembinaan
Organisasi kepemudaan

5 orang

100 %

100 %

Terlaksananya Bimbingan
Teknis Wirausaha
Pemuda

30 Orang

95,00 %

100 %

Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Paskibraka

70 Orang

99,86 %

100 %

Terlaksananya Jambore
Pemuda

50 Orang

98,68 %

100 %

Terlaksananya
Penjaringan dan Seleksi
calon Paskibraka tingkat
Kota dan Provinsi

70 Orang

100 %

100 %

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga

3 Cabang

95,60 %

100%

Partisipasi Atlet untuk
kejuaraan daerah tingkat
Propinsi

5 Orang

99,55 %

100%

Terlaksananya Seleksi
dan Pengiriman Atlet
PPLP dan SKO

8 Orang

81,10 %

100%

3 Cabang

98,83 %

100%

1 kali

99,47 %

100%

2 Cabang

93,82 %

100%

Penyelenggaraan Pekan
Paralympic Pelajar Daerah
Lomba Gerak Jalan Bagi
Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
Daerah Pelajar
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Pembinaan Atlet dan
Pelatih Olahraga
Berprestasi
7

8

9

Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Olahraga

Meningkatnya
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

Meningkatnya
Pengembangan
Destinasi Pariwisata

77
Cabang

92,57 %

100%

Terlaksananya
Rehabilitasi Gedung
Olahraga Mario Pulana

1
lapangan

97,88 %

100 %

Terlaksananya
Rehabilitasi Lapangan Jati
Diri

1
lapangan

93,83 %

100 %

Terlaksananya
Rehabilitasi Gedung
Olahraga (DID)

1
lapangan

99,38 %

100 %

Terselenggaranya Festival
Salo KarajaE

8 orang

100 %

100 %

Promosi Pariwisata
Tingkat Nasional
Partisipatif

4 Event

99,56 %

100 %

Pengadaan Media
Promosi Pariwisata

1 Website

100 %

100 %

Pengelolaan TIC (tourist
Information Centre)

1 Paket

67 %

90 %

Festival Mallipa

2 Lomba

100 %

100 %

Pemilihan Duta PAriwisata
2019

8 orang

100 %

100 %

Pelaksanaan Event Lokal
Mingguan di Lokasi
Destinasi Wisuda Kota
Parepare

19 Kali

100 %

100 %

Promosi Pariwisata
Budaya Pada
Penjemputan Tamu –
Tamu Daerah

17 Kali

89,80 %

95 %

Terlaksananya
Operasional Salo KArajaE
River Tour

96 kali

43,29 %

100%

pada festival salokarajae
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Pembentukan Satgas
PAriwisata

20 orang

0,94 %

40 %

Terlaksananya
Peningkatan Destinasi
PAriwisata

1 Buah

98, 80 %

100 %

Tersedianya Sarana
Penunjang PAriwisata

3 unit

99,17 %

100 %

4
Pelatihan

99,97 %

100 %

1 Buah

99,84 %

100 %

Sosialisasi Penataan
Pantai Lumpue

30 orang

0%

20 %

Terlaksananya pertemuan
dan Koordinasi Parepare
Creative Tourism Forum

15 orang

98,33 %

100 %

Terlaksananya Kegiatan
pertemuan dan Koordinasi
dengan PHRI, Badan
Promosi PAriwisata
Daerah, HPI, Asita, Saka
PAriwisata, Media Cetak
dan Elektronik dan Forum
Komunitas

4 Kali

99,99 %

100%

Terlaksananya
PEngawasan Sarana
Usaha PAriwisata

50 usaha

88,83 %

95 %

PElatihan Komptensi SDM
Pariwisata

40 Orang

100 %

100 %

Peningkatan Pelayanan
Kepariwisataan (DAK Non
Fisik)
Pembangunan Dermaga
Tonrangeng

10

Meningkatnya
Pengembangan
Kemitraan

Rata-rata tingkat capaian sasaran
JUMLAH PROGRAM = 10 PROGRAM, 62 KEGIATAN
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Dalam ketentuan tersebut
dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Parepare

adalah

melaksanakan

perumusan

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan
pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

b.

Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

c.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis
penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata;

d.

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

e.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Adapun rincian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
sebagai berikut :
a. Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan
misi daerah;
b. Merumuskan

dan

mengendalikan

serta

menetapkan

kebijakan

umum

kepegawaian keuangan dan perlengkapan;
c. Merumuskan dan mengkoordinasikan RKA dan DPA Dinas ;
d. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan laporan keuangan Dinas;
e. Merumuskan pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda
dan pelaporan pemuda;
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f.

Perumuskan

pembinaan

kepemudaan,

organisasi

kemahasiswaan

dan

organisasi kepelajaran;
g. Memfasilitasi terselenggaranya pengembangan

kemitraan antara organisasi

kepemudaan,dunia usaha dan pemerintah daerah ;
h. Penyediaan Prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;
i.

Merumuskan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pembudayaan dan
peningkatan prestasi dalam organisasi olahraga;

j.

Merumuskan pengembangan,pengelolaan sarana dan prasarana pada destinasi
wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;

k. Mengkoordinasikan Pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri
pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;
l.

Merumuskan pembinaan dan pengawasan pengembangan model dan promosi
pemasaran pariwisata dengan event pariwisata;

m. Pengembangan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia dalam bidang promosi
dan Pemasaran Pariwisata
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kota

Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Secara lengkap

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kota Parepare dapat dilihat pada struktur berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE

KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
Administrasi Umum
dan Kepegawaian

SUB BAGIAN
Evaluasi dan
Pelaporan

SUB BAGIAN
Perencanaan dan
Keuangan

BIDANG
Olahraga

BIDANG
Pemuda

BIDANG
Destinasi

BIDANG
Promosi

SUB BIDANG

SUB BIDANG
Seksi Kelembagaan
dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pemuda

SUB BIDANG
Seksi Pengembangan
Destinasi Wisata
Alam

SUB BIDANG
Seksi Promosi
Wilayah

SUB BIDANG
Seksi Peningkatan
Prestasi Olahraga

SUB BIDANG
Seksi Kaderisasi dan
Pengembangan SDM
Kepemudaan

SUB BIDANG
Seksi KErjasama
Lembaga
Kepariwisataan

SUB BIDANG
Seksi Seni Budaya

SUB BIDANG
Seksi KErjasama
Lembaga
Kepariwisataan

SUB BIDANG
Seksi KErjasama
Lembaga
Kepariwisataan

SUB BIDANG
Seksi KErjasama
Lembaga
Kepariwisataan

SUB BIDANG
Seksi KErjasama
Lembaga
Kepariwisataan

Seksi Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
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Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare
diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
KEPALA DINAS
(1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mempunyai tugas
membantu

Walikota

dalam

melaksanakan

fungsi

penunjang

urusan

Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi;
a. Penyusunan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

fungsi

penunjang

urusan

pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis
penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsi.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dan 2
kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
a. Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi
daerah;
b. Merumuskan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian
keuangan dan perlengkapan;
c. Merumuskan dan mengkoordinasikan RKA dan DPA Dinas ;
d. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan laporan keuangan Dinas;
e. Merumuskan pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda dan
pelaporan pemuda;
f. Perumuskan pembinaan kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi
kepelajaran;
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g. Memfasilitasi terselenggaranya pengembangan

kemitraan antara organisasi

kepemudaan,dunia usaha dan pemerintah daerah ;
h. Penyediaan Prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;
i. Merumuskan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis pembudayaan dan
peningkatan prestasi dalam organisasi olahraga;
j. Merumuskan pengembangan,pengelolaan sarana dan prasarana pada destinasi
wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;
k. Mengkoordinasikan Pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri
pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;
l. Merumuskan pembinaan dan pengawasan pengembangan

model dan promosi

pemasaran pariwisata dengan event pariwisata;
m.Pengembangan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia dalam bidang promosi
dan Pemasaran Pariwisata
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

SEKRETARIS
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Parepare.
(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program
kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis

administrasi umum, kepegawaian,

Keuangan,

Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
b. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

urusan

administrasi

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
Lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebikajakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
b. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organsasi dalam lingkup dinas;
d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Merumuskan pengembangan,pengelolaan sarana dan prasarana pada destinasi
wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;
f.

Mengkoordinasikan Pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri
pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;

g. Merumuskan pembinaan dan pengawasan pengembangan

model dan promosi

pemasaran pariwisata dengan event pariwisata;
h. m.Pengembangan dan mengevaluasi Sumber Daya Manusia dalam bidang promosi
dan Pemasaran Pariwisata
i.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat
menyurat dan barang inventaris kantor;
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi;
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup sub bagian;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut;
a. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian

administrasi

b. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
c. melaksanakan urusan adminitrasi
dilingkungan dinas;

dan pembinaan, pengawasan kepegawaian

d. Melaksanakan tugas humas, keprotokoleran dan perjalanan dinas ;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
f.

Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

g. Melakukan kegiatan administrasi persuratan sesuai tata naskah;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
i.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanan dan Keuangan
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan
dinas.
(2) Subbagian

perencanaan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penatausahaan

&

pengelolaan keuangan dinas.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ;
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut ;
a.

Melaksanakan perumusan program kerja dinas dan mengkordinasikan program dan
kegiatan baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;

b.

Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan
prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;

c.

Menyusun daftar usulan kegiatan dan penyusunan RKA/DPA dinas;

d.

Melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;

e.

Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan
pengelolaan keuangan dinas

f.

Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan
kegiatan dinas;

g.

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program
Sub Bagian Perencanan dan Keuangan;

h.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

i.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi..

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
(1) Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan
Dinas

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), Kepala Sub

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ;
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
a. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan ;
b. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
c. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP),
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Evaluasi RENJA SKPD
d. Menyusun dan membuat Perjanjian Kinerja SKPD;
e. Menyusun dan membuat LPPD/LKPJ SKPD;
f. Memberikan saran/Pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa
mendatang.
g. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat
pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

BIDANG PEMUDA
(1) Bidang Pemuda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
(2) Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan
organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Bidang
Pemuda mempunyai fungsi ;
a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemuda;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan
infrastruktur pemuda;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan,
kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan adminsitrasi di
lingkup Dinas;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan organisasi
kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur pemuda;
f.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang;

g. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi
fungsional dalam lingkup bidang;
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut
a. Merumuskan kebijakan teknis dan program pemberdayaan pemuda, pengembangan
pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan infrastruktur
pemuda.
b. Melaksanakan pembinaan pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
c. Meningkatkan pembinaan sumber
peningkatan kapasitas pemuda;

daya

pemuda,

wawasan

pemuda,

dan

d. Meningkatkan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa pemuda
serta peningkatan kreatifitas pemuda;
e. Mengembangkan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan
pemuda;
f.

Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan
organisasi kepelajaran;

g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepramukaan;
h. Memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda/organisasi
kepemudaan, dunia usaha dan pemerintah daerah;
i.

Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan kepramukaan;

j.

Pengaturan sistem pemberian penghargaan kepada pemuda yang berprestasi,
organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha,
kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa/berprestasi dalam
memajukan potensi pemuda;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
Seksi Pemberdayaan Pemuda
(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemuda.
(2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan
pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman
taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi
Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemberdayaan pemuda;
b. Perumusan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan
pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman
taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
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c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya
pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,
peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas
pemuda.
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan sumber daya
pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,
peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas
pemuda.
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda,
peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu
pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan sumber daya pemuda,
peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu
pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda,
peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu
pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
h. Pelaksanaan administrasi seksi Pemberdayaan Pemuda;
i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut
a. Menyusun program untuk mendorong peningkatan sumber daya pemuda,
peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu
pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.
b. Melaksanakan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa
pemuda;
c. Melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan;
d. Melaksanakan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
e. Menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;
f. Pembinaan kemandirian ekonomi pemuda;
g. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
h. Menyelenggarakan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
i. Memfasilitasi pertemuan berkala organisasi kepemudaan dengan pemerintah
daerah;
j. Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
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Seksi Pengembangan Pemuda
(1) Seksi Pengembangan Pemuda berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemuda;
(2) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan
pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi
Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi ;
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan pemuda;
b. Merumusan kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan
kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemimpinan
pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan
pemuda;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kepemimpinan
pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan
pemuda;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kepemimpinan
pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan
pemuda;
f.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kepemimpinan pemuda,
pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kepemimpinan pemuda,
pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda;
h. Pelaksanaan administrasi seksi Pengembangan Pemuda;
i.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program pembinaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda,
pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan kepeloporan pemuda.
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/pengkaderan kepemimpinan pemuda;
c. Melaksanakan pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda;
d. Memfasilitasi pembentukan forum kepemimpinan pemuda;
e. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
f.

Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pemuda dalam bentuk permagangan,
pembimbingan dan pendampingan;

g. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan, promosi
dan bantuan akses permodalan;
h. Memfasilitasi pembentukan koperasi pemuda atau usaha pemuda produktif;
i.

Melaksanakan pemilihan pemuda pelopor
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j.

Merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan akses dan kesempatan pemuda
untuk memperoleh pendidikan;

k. Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda
(1) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda;
(2) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan dan
pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan
penghargaan pemuda;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi
Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda menyelenggarakan
fungsi ;
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi organisasi kepemudaan, kepramukaan
dan infrastruktur pemuda;
b. Perumusan kebijakan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan,
standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan organisasi kepemudaan dan
pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan
dan penghargaan pemuda;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria organisasi kepemudaan dan
pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan
dan penghargaan pemuda;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan organisasi kepemudaan dan
pengawasan kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan
dan penghargaan pemuda;
f.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi organisasi kepemudaan dan pengawasan
kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan
penghargaan pemuda;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan organisasi kepemudaan dan pengawasan
kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan
penghargaan pemuda;
h. Pelaksanaan administrasi seksi organisasi kepemudaan, kepramukaan dan
infrastruktur pemuda;
i.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Infrastruktur Pemuda
mempunyai uraian tugas Sebagai berikut ;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan organisasi kepemudaan dan pengawasan
kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan
penghargaan pemuda;
b. Melaksanakan
pembinaan
kepada
organisasi
kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran;

kepemudaan,

organisasi

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepramukaan;
d. Memfasilitasi kemitraan secara sinergis antara pemuda/organisasi kepemudaan,
dunia usaha dan pemerintah;
e. Menyediakan, mengelola dan memelihara prasarana dan sarana kepemudaan dan
kepramukaan;
f.

Menginventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan;

g. Pemberian penghargaan kepada pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi;
h. Memfasilitasi pertemuan berkala organisasi kepemudaan dengan pemerintah
daerah;
i.

Melakukan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
BIDANG OLAHRAGA
(1) Bidang Olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan
pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga meliputi
pembudayaan Olahraga, Peningkatan prestasi olahraga, pengembangan Infrastruktur
dan kemitraan olahraga.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Olahraga mempunyai fungsi :
a.

Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan
pengembangan Olahraga;

b.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, perumusan,
pengaturan, dan pengembangan program dan kegiatan bidang olahraga;

c.

Pelaksanaan program olahraga dan kegiatan;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang lain;

e.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program
pembudayaan olahraga; dan

f.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Bidang Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Menyusun rencana dan program kerja bidang olahraga;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis
pembudayaan dan organisasi olahraga;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis
peningkatan prestasi olahraga;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis
pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga
(1) Seksi Pembudayaan & Organisasi olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang olahraga.
(2) Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan
pembudayaan dan organisasi olahraga;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
Pembudayaan dan Organisasi Olahraga mempunyai fungsi :

(2),

Kepala

Seksi

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Seksi Pembudayaan dan Organisasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. Melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus secara berjenjang dan
berkesinambungan;
b. Menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi,
olahraga tradisional, dan layanan khusus;
c. Menyelenggarakan kompetisi olahraga pendidikan dan olahraga tradisional;
d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kesehatan olahraga, sanggar
olahraga, pusat kebugaran, olahraga petualang dan tantangan, olahraga wisata dan
olahraga khusus;
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e. Menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang cacat;
f.

Melaksanakan pembinaan olahraga penyandang cacat;

g. Melakukan pengkajian dan pengembangan bagi ruang publik olahraga;
h. Menetapkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan olahraga bersama masyarakat;
i.

Melaksanakan pengelolaan terhadap induk cabang olahraga, organisasi fungsional
dan professional;

j.

Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi potensi olahraga pada organisasi
olahraga;

k. Mendorong aktifnya klub-klub cabang olahraga sebagai ujung tombak pembinaan
olahraga;
l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
(1) Seksi peningkatan prestasi olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
kepala bidang olahraga.
(2) Seksi peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan
peningkatan prestasi olahraga;
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi
peningkatan prestasi olahraga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Kepala Seksi peningkatan prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi secara
berjenjang dan berkesinambungan;
b. Menyiapkan fasilitasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi;
c. Mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa bagi olahragawan
berprestasi;
d. Melaksanakan penelusuran dan penyelenggaraan penghargaan olahraga bagi atlet
dan tenaga olahraga berprestasi;
e. Melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat atlet;
f.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
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g. Melakukan pemanfaatan IPTEK olahraga;
h. Melaksanakan peningkatan mutu pelatih, instruktur, wasit, juri, dan tenaga
pendukung;
i.

Mengembangkan prestasi olahraga daerah dan atlet andalan daerah;

j.

Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi daerah;

k. Melakukan inventarisasi calon atlet yang berbakat dan berpotensi meraih prestasi
tinggi;
l.

Melaksanakan inventarisasi da manajemen industri olahraga;

m. Melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga
(1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan kemitraan olahraga berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala bidang olahraga
(2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan
infrastruktur dan kemitraan olahraga.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi
pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
Seksi pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
b. Mengusulkan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
c. Menerapkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
d. Menyiapkan fasilitas pembinaan olahraga;
e. Menginventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang ada;
f. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
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g. Mengusulkan kepada pemerintah daerah pembangunan sentra pembinaan olahraga
bagi atlet berprestasi;
h. Melakukan koordinasi, bimbingan dan pengembangan kemitraan untuk karir atlet;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata
(1) Bidang Olahraga berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
(2) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran
pariwisata.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang
Promosi & Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi ;
d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
fungsional dalam lingkup seksi ;
e. Perumusan bahan pembinaan pengembangan model dan tata caraPromosi dan
Pemasaran Pariwisata;
f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang
Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi sararan program Promosi dan
Pemasaran Pariwisata;
h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyusun program Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
b. mengkoordinasikan kerjasama pengembangan sistem Promosi dan Pemasaran
Pariwisatasistem digital dengan pihak ketiga atau daerah;
c. merencanakan kegiatan untuk pengembangan cara dan metode Promosi dan
Pemasaran Pariwisata dengan event pariwisata;
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d. melakukan pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana
pelaksanaan event pariwisata;
e. melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan serta jenis Promosi dan
Pemasaran Pariwisata;
f.

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkanoleh pimpinan;
h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Promosi Pariwisata
(1) Seksi Promosi Pariwisata berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
promosi dan pemasaran pariwisata
(2) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan untuk pengembangan pariwisata.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) seksi promosi
pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup promosi pariwisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan promosi pariwisata;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi promosi pariwisata;
d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi
promosi pariwisata;
e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi kepariwisataan;
f.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi Promosi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
a. Menyusun program penyelenggaraan promosi pariwisata berupa pameran dan
festival potensi wisata, pelayanan kedatangan kapal pesiar, pendampingan tamu
daerah dalam rangka pemberian informasi potensi pariwisata;
b. Melaksanakan pengelolaan website pariwisata kota Parepare dan pemanfaatan
media sosial untuk kepentingan promosi pariwisata;
c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan promosi
pariwisata;
d. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana promosi pariwisataberupa
brosur, informasi digital, aplikasi, buku petunjuk wisata lokal, dan bentuk publikasi
lain yang memadai dan informatif;
e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatanpromosi pariwisata;
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f.

Merencanakan kegiatan promosi pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional dan
internasional;

g. Membuat data dan materi promosi pariwisata yang lengkap dan empiris dalam
rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
h. Menyusun dan
kepariwisataan.

melaksanakan

standar

operasional

pelaksanaan

promosi

i.

Melakukan pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pada pusat informasi pariwisata.

j.

Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

dalam

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diperintahkan oleh pimpinan.
l.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pembinaan Event Pariwisata
(1) Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi pembinaan event
pariwisata yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang promosi
dan pemasaran pariwisata.
(2) Seksi Pembinaan Event Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai
tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan event pariwisata.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi pembinaan
event pariwisata mempunyai fungsi ;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup pembinaan event pariwisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pelaksanaan event pariwisata;
c. Penyusunan standar operasional pelaksanaan event kepariwisataan
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi pembinaan event pariwisata;
e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi
pembinaan event pariwisata
f.

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan event kepariwisataan;

g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4).Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi Pembinaan Event Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program pembinaan event pariwisata tingkat lokal berupa event
komunitas, event komersil dan event rutin yang dilaksanakan oleh SKPD;
b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan event
pariwisata;
c. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana event pariwisata berupa
penentuan lokasi kegiatan, waktu kegiatan, jenis kegiatan dan perizinan kegiatan
dalam lingkup SKPD;
d. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pembinaan event pariwisata;
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e. Merencanakan kegiatan pembinaan event pariwisata dalam lingkup kota Parepare.
f.

Membuat data / materi event kepariwisataan yang dilaksanakan unit kerja / SKPD.

g. Menyusun dan
kepariwisataan.

melaksanakan

standar

operasional

pelaksanaan

event

h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai profil event kepariwisataan kepada
pengelola pusat informasi pariwisata.
i.

Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata
(1) Seksi Pemasaran dan analisa pasar wisata dipimpin oleh kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
(2) Seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas menyusun program Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi pemasaran dan
analisa pasar wisata mempunyai fungsi ;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkupPemasaran dan Analisa pasar
Wisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatanPemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
c. Penyusunan standar operasional kegiatan Pemasaran dan Metode Analisa Pasar
Wisata;
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
e. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup
seksiPemasaran dan Analisa Pasar Wisata;
f.

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program kegiatan Pemasaran dan Analisa
Pasar Wisata;

g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4).Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun program kegiatan seksi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata berupa
penyusunan data produk wisata lokal, data potensi pasar domestik dan
mancanegara serta data potensi PAD sektor pariwisata;
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b. Membuat dan membangun branding tourism untuk kegiatan pemasaran pariwisata;
c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
pemasaran dan optimaslisasi analisa pasar wisata;

dalam

rangka

peningkatan

d. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana untuk kegiatan pemasaran dan
metode analisis pasar wisata berupa penentuan spot pemasaran, waktu pemasaran
bersama, jenis pemasaran dan target yang ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan
pemasaran pariwisata;
e. Melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pemasaran dan analisa pasar
wisata;
f.

Merencanakan kegiatan pemasaran pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional dan
internasional;

g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan program kegiatan
pemasaran dan analisa pasar wisata.
h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pemasaran dan analisa pasar kepada
pengelola pusat informasi pariwisata.
i.

melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

BIDANG DESTINASI DAN KERJASAMA INDUSTRI PARIWISATA
(1) Bidang Destinasi dan kerjasama industry
bertanggungjawab kepada kepala dinas

pariwisata

berada

dibawah

dan

(2) Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang Destinasi dan Kerjasama
Industri Pariwisata
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) kepala bidang
Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata mempunyai fungsi;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang Destinasi dan Kerjasama Industri
Pariwisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Destinasi dan Kerjasama Industri
Pariwisata;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup seksi;
d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
fungsional dalam lingkup seksi;
e. Perumusan bahan pembinaan, model dan tata cara pengembangan Destinasi dan
Kerjasama Industri Pariwisata;
f. Perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang
Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
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g. Perumusan kebijakan dalam mengevaluasi sararan program Pengembangan
Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata;
h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas
sebagai berikut
a. Menyusun program pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri
pariwisata;
b. Mengkoordinasikan kerjasama pengembangan destinasi wisata dan kerjasama
industri pariwisata dengan pihak ketiga atau daerah;
c. Merencanakan kegiatan untuk pengembangan destinasi wisata dan kerjasama
industri pariwisata;
d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana
pada destinasi wisata dan metode kerjasama industri pariwisata;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan kegiatan pengembangan destinasi
wisata dan kerjasama dengan industri pariwisata;
f.

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
pengembangan destinasi wisata dan kerjasama industri pariwisata serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

g. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai destinasi dan kerjasama industri
pariwisata kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
i.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya
(1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya dipimpin oleh kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
(2) Seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi
wisata alam dan budaya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi
pengembangan destinasi wisata alam dan budaya mempunyai fungsi;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup pengembangan destinasi
wisata alam dan budaya;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan
budaya;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
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d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi
pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan destinasi wisata alam dan
budaya;
f.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi pengembangan destinasi wisata alam dan budaya mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengembangan destinasi wisata
alam dan budaya berupa pembuatan rencana pengembangan objek wisata pada
kawasan stratregis pariwisata daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan database objek wisata alam sebagai produk pariwisata
yakni : pantai, pegunungan, gua, sungai, bentang alam (landscape), laut dan
dibawah laut;
c. Melaksanakan pengelolaan database objek wisata budaya sebagai produk
pariwisata yakni : pasar bernuansa tradisional; tradisi lokal, tradisi seremonial,
peninggalan budaya (cagar budaya), produk kuliner khas dan penyajiannya serta
wisata sejarah perkembangan kota.
d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pengembangan destinasi wisata alam dan budaya;
e. Melakukan pengaturan pada sarana dan prasarana pada destinasi wisata alam dan
budaya di kawasan strategis pariwisata daerah berupa penetapan tata cara
kunjungan, kapasitas maksimum, perijinan kunjungan dan waktu kunjungan;
f. Melakukan pengawasan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan
budaya;
g. Merencanakan kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan budaya yang
bersinergi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
h. Membuat data pengembangan destinasi wisata alam dan budaya yang lengkap dan
empiris dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
i. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan
pengembangan destinasi wisata alam dan budaya.
j. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pengembangan destinasi wisata alam
dan budaya kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
k. Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
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Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata
(1) Seksi Pembinaan dan Standarisasi Usaha Pariwisata dipimpin oleh kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
(2) Seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi
usaha pariwisata.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi
pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata mempunyai fungsi;
a. Penyusunan kebijakan teknis kegiatan dalam lingkup pembinaan dan standarisasi
usaha pariwisata;
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha
pariwisata;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup
seksipembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
e. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
f.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha
pariwisata berupa pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), peningkatan
sertifikasi kompetensi dan usaha jasa pariwisata serta standarisasi usaha
kepariwisataan;
b. Melaksanakan pengelolaan database usaha jasa pariwisata sesuai Undang-Undang
No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
d. Melakukan pengawasan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
e. Merencanakan kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata;
f.

Membuat data usaha jasa pariwisata yang lengkap dan empiris dalam rangka
penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.

g. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan standarisasi usaha pariwisata;
h. Memberikan data yang dibutuhkan mengenai pembinaan dan standarisasi usaha
pariwisata kepada pengelola pusat informasi pariwisata.
i.

Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
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k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisataan
(1) Seksi Kerjasama Lembaga Kepariwisataan dipimpin oleh kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
(2) Seksi kerjasama lembaga kepariwisataan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi
kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai fungsi;
a. Penyusunan kebijakan
kepariwisataan;

teknis

kegiatan

dalam

lingkup

kerjasama

lembaga

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
staf seksi dalam lingkup seksi kerjasama lembaga kepariwisataan;
d. Penyelenggaraan evaluasi, program dan kegiatan staf seksi dalam lingkup seksi
kerjasama lembaga kepariwisataan;
e. Perumusan kebijakan teknis kerjasama lembaga kepariwisataan;
f.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dan 3
kepala seksi kerjasama lembaga kepariwisataan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun program penyelenggaraan kegiatan kerjasama lembaga kepariwisataan
berupa kemitraan dengan organisasi profesi pariwisata (contoh : ASITA, PHRI, HPI,
dll), lembaga pendidikan pariwisata, komunitas pemerhati pariwisata, organisasi
kepariwisataan, dll;
b. Melaksanakan pengelolaan database organisasi kepariwisataan;
c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan
peningkatan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan;
d. Melakukan pengawasan kegiatan kerjasama dengan lembaga kepariwisataan;
e. Merencanakan kegiatan kerjasama kelembagaan pariwisata;
f.

Menyusun indikator pemberian penghargaan dan menyelenggarakan kegiatan
pemberian penghargaan kepada organisasi kepariwisataan;

g. Membuat database kerja sama lembaga kepariwisataan yang lengkap dan empiris
dalam rangka penyampaian informasi kepariwisataan pada masyarakat.
h. Menyusun dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan kegiatan kerjasama
lembaga kepariwisataan;
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i.

Memberikan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan lingkup kerjasama
lembaga kepariwisataan kepada pengelola pusat informasi pariwisata.

j.

Melaksanakan koordinasi dengan satuan unit kerja dilingkungan dinas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
l.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Seiring dengan diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory
planning).
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga, Pemuda dan
Pariwisata Kota Parepare ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian
untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas OPP bagi seluruh stakeholders
perencanaan

pembangunan

pengelolaan/pemanfaatan

Kota Parepare,

sarana

dan

antara

prasrana

lain :Belum

olahraga,

maksimalnya

kepemudaan

dan

kepariwisataan yg telah ada;
1. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan keolahragaan;
2. Masih minimnya upaya-upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan,
pemuda dan kepariwisataan baik SDM maupun organisasi yang terlibat;
3. Masih

minimnya

masyarakat

dalam

perencanaan

pengembangan

dalam

keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan;
4. Masih banyaknya potensi di sektor yang belum tersentuh dalam proses
perencanaan;
Permasalahan-permasalahan di atas merupakan sebagian besar isu-isu
penting dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Untuk itu, Dinas KOP diharapkan proaktif, responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab peningkatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sektor
keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan yang diarahkan pada kemampuan
menjawab tantanganyang berkembang di masyarakat. Untuk mewujudkan harapan
diatas, beberapa kondisi yang perlu dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
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1. Berfungsinya sarana dan prasrana olahraga;
2. Mengupayakan adanya Arena/Sirkuit di Kota Parepare;
3. Meningkatkan pembinaan Olahraga berprestasi;
4. Tersedianya gedung Pemuda yang representatif;
5. Pengembangan/peningkatan SDM serta kepemimpinan Pemuda;
6. Mengupayakan pengelolaan kawasan pantai Lumpue oleh Pemerintah Daerah;
7. Mengupayakan pembangunan taman wisata dan outbound;
8. Penataan objek wisata budaya/pengembangan Desa Wisata;
9. Mendorong peningkatan kuantitas/kualitas hasil karya cipta seni masyarakat;
10. Pembuatan database karya cipta budaya untuk di daftarkan pada DEPBUDPAR
untuk di patenkan;
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang
dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien,
dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKP, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dokumen Perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja
Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2019 Program dan
kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan
Awal RPKD Kota Parepare Tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen
perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan oleh SKPD.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun
2016 merupakan rencana kerja tahunan dijabarkan dari pelaksanaan pembangunan
yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan
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tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun
2015.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Parepare, dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan
potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/
memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dituntut untuk siap dan sanggup membuat/
menyusun

suatu

perencanaan

yang

baik,

sehingga

mampu

meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2019-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Ranwal RPKD) Tahun 2020, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud
sinergitas antara dokumen perencanaan.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 telah ditetapkan prioritas
pembangunan tahun 2020, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan;
3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur;
7) Iklim Investasi dan Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Penanggulangan
Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik; 11)
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta; 12) Prioritas lainnya, meliputi: (a)
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang Perekonomian dan (c) Bidang
Kesejahteraan Rakyat. Beberapa rincian sasaran dan kebijakan prioritas pembangunan
nasional yang berhubungan erat dengan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai
berikut :
Prioritas
Kebijakan Pembangunan
Sasaran Pembangunan
No
Pembangunan
Nasional
Nasional
Nasional
1 Reformasi Birokrasi a. Meningkatnya
a. Penataan
kelembagaan
implementasi
tata
birokrasi
pemerintah
dan Tata Kelola
kelola
pemerintahan
melalui
konsolidasi
pada seluruh instansi
struktural
berdasarkan
pemerintah
melalui
tugas pokok dan fungsi
terobosan
kinerja
instansi
pemerintah,
secara terpadu, penuh
peningkatan
kualitas
integritas,
akuntabel,
reformasi
birokrasi,
taat dan menjunjung
perbaikan tata laksana
tinggi hukum yang
(business
process),
berlaku.
pengembangan
b. Meningkatnya kualitas
manajemen SDM aparatur
pelayanan publik yang
berbasis
merit,
dan
didukung manajemen
pencapaian kinerja secara
pelayanan
yang
optimal;
profesional,
SDM b. Penataan otonomi daerah
berintegritas,
dan
melalui
percepatan
penerapan 15 SPM di
penerapan
standar
pelayanan minimal.
daerah (kabupaten/kota di
c. Meningkatnya
33
provinsi)
untuk
efektivitas pelaksanaan
mendukung
pengelolaan
otonomi daerah yang
desentralisasi yang lebih
antara lain didukung
baik,
dan
peningkatan
manajemen
kapasitas
keuangan
pemerintahan
dan
pemerintah
daerah
di
pembangunan daerah
seluruh
provinsi
/
kabupaten / kota dalam
yang
baik
dan
meningkatnya
mendukung
penerapan
kapasitas
keuangan
SPM;
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pemerintah
daerah c. Percepatan
harmonisasi
dalam
mendukung
dan sinkronisasi peraturan
penerapan
Standar
perundang-undangan
di
Pelayanan
Minimal
tingkat pusat dan daerah
(SPM)
hingga
tercapai
keselarasan arah dalam
implementasi
pembangunan;
d. Penetapan dan penerapan
sistem indikator kinerja
utama pelayanan publik
yang
selaras
antara
pemerintah
pusat
dan
pemerintah daerah;
e. Peningkatan integrasi dan
integritas penerapan dan
penegakan hukum melalui
peningkatan
kinerja
penegakan hukum dan
pemberantasan
korupsi
sehingga
kepercayaan
masyarakat
makin
meningkat.
2

Pendidikan

a. Pemenuhan Layanan
Pendidikan Dasar yang
Berkualitas;
b. Peningkatan
Akses
Pendidikan Menengah
yang Berkualitas dan
Selaras
dengan
Kebutuhan
Pembangunan
c. Peningkatan
Akses
Pendidikan Tinggi yang
Berkualitas,
Berdaya
Saing, dan Selaras
dengan
Kebutuhan
Pembangunan
d. Peningkatan
Profesionalisme
dan
Pemerataan Distribusi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
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a. Peningkatan kualitas wajib
belajar pendidikan dasar
sembilan
tahun
yang
merata;
b. Peningkatan
akses,
kualitas
dan
relevansi
pendidikan
menengah
universal;
c. Peningkatan
kualitas,
referensi dan daya saing
pendidikan tinggi;
d. Peningkatan
profesionalisme
dan
pemerataan distribusi guru
dan tenaga kependidikan;
e. Peningkatan akses dan
kualitas pendidikan anak
usia
dini
(PAUD),
pendidikan nonformal dan
pendidikan informal;
f. Peningkatan
kualitas
pendidikan agama dan
keagamaan;
g. Pemantapan pelaksanaan
sistem pendidikan nasional;
h. Peningkatan efisiensi dan
efektivitas
manajemen
pelayanan pendidikan;
i. Penguatan
tata
kelola
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pendidikan; dan
j. Peningkatan
pendidikan
karakter.
3

Kesehatan

4

Penanggulangan
Kemiskinan

a. Peningkatan
akses
pelayanan kesehatan
dan
gizi
yang
berkualitas bagi ibu
dan anak.
b. Peningkatan
pengendalian penyakit
menular
dan
tidak
menular
serta
penyehatan lingkungan
.
c. Peningkatan
profesionalisme
dan
pendayagunaan tenaga
kesehatan yang merata
.
d. Peningkatan jaminan
pembiayaan
kesehatan.
e. Peningkatan jaminan
keamanan,
khasiat/manfaat, mutu
obat dan makanan, alat
kesehatan serta daya
saing produk dalam
negeri.
f. Peningkatan
akses
pelayanan
KB
berkualitas
yang
merata
g.

a. Peningkatan
akses
pelayanan kesehatan dan
gizi yang berkualitas bagi
ibu dan anak;
b. Peningkatan pengendalian
penyakit menular dan tidak
menular serta penyehatan
lingkungan;
c. Peningkatan
profesionalisme
dan
pendayagunaan
tenaga
kesehatan yang merata;
d. Peningkatan
jaminan
pembiayaan kesehatan;
e. Peningkatan ketersediaan,
pemerataan,
keterjangkauan,
jaminan
keamanan,
khasiat
/manfaat dan mutu obat,
alat
kesehatan,
dan
makanan, serta daya saing
produk dalam negeri;
f. Peningkatan
akses
pelayanan
Keluarga
Berencana
berkualitas
yang merata.

Menurunnya
tingkat a. Mendorong
terwujudnya
kemiskinan pada kisaran
pertumbuhan
ekonomi
9,5-10,5 persen dari
yang inklusif dan padat
jumlah penduduk
karya (pro-growth&pro-job),
khususnya
pertumbuhan
sektor-sektor usaha yang
melibatkan orang miskin
(pro-poor)
sehingga
berkontribusi
secara
ekonomis terhadap upaya
pengurangan
tingkat
kemiskinan;
b. Menjaga
kestabilan
produksi dan ketersediaan
stok bahan pangan agar
tingkat
konsumsi
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masyarakat miskin tidak
jatuh sehingga kualitas
kehidupan
masyarakat
miskin tidak semakin buruk.
Hal ini sejalan dengan
sasaran
di
Prioritas
Nasional
5
Ketahanan
Pangan;
c. Meningkatkan keberdayaan
dan
kemandirian
masyarakat
untuk
berpartisipasi aktif dalam
memperkuat pembangunan
yang
inklusif
dan
berkeadilan
melalui
kemandirian
ekonomi
perdesaan,
perbaikan
pemenuhan
pelayanan
dasar,
peningkatan
kapasitas
masyarakat
miskin dalam aspek akses
permodalan, akses pasar,
keterampilan
usaha,
produksi, dan kelembagaan
usaha melalui koperasi,
maupun
pengoptimalan
potensi daerah. Secara
lebih rinci, arah kebijakan
ini dijelaskan dalam Buku II
Bab IX Bidang Wilayah dan
Tata Ruang.
d. Meningkatkan
efektifitas
pelaksanaan
programprogram pro-rakyat yang
bertujuan
untuk
menyediakan
akses
fasilitas
dasar
bagi
masyarakat
nelayan,
masyarakat
miskin
perkotaan, dan daerah
tertinggal;
e. Meningkatkan
kualitas
pelayanan jaminan sosial
khususnya
jaminan
kesehatan bagi masyarakat
miskin
dan
kelompok
rentan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota
Parepare melakukan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas
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pembangunan nasional tersebut serta prioritas pembangunan propinsi yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare tahun 2020.
Diharapkan dengan adanya sinergitas pembangunan ini maka tujuan pembangunan
nasional dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Sebagaimana diketahui bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
dan kebijakan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD dan bersifat
indikatif. Untuk menjabarkan kebijakan yang ada dalam Renstra SKPD maka SKPD
menyusun rencana pembangunan tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja SKPD
(Renja SKPD). Renja SKPD memuat tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Visi Dinas Olahraga,

Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare adalah:
“TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA SERTA PEMBERDAYAAN PEMUDA YANG PEDULI, MANDIRI, DAN
BERMARTABAT.”
Untuk mendukung terwujudnya Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare maka dirumuskan misi yang mengarah pada :
a. Peningkatan

fasilitas/sarana

dan

prasarana

pendukung

pengembangan

keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.
b. Penguatan serta pemberdayaan potensi dan sumber daya manusia di sektor
keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan serta sumber daya aparatur Dinas
Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare untuk mampu mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata.
c. Menyelenggarakan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan
masyarakat luas/stake holder.
Tujuan pelaksanaan program pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata
yang sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam rencana
strategis SKPD :
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a. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kepemudaan ,Olahraga, Promosi dan
Destinasi Pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai dan
kualitas SDM aparatur.
b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk tumbuh berkembangnya sektor
Kepemudaan, Olahraga dan Promosi dan Destiinasi kepariwisataan.
c. Pemberdayaan dan Peningkatan potensi yang ada serta kualitas sumber daya
manusia melalui peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan
keolahragaan, kepemudaan dan kepariwisataan.
Sasaran yang ingin dicapai dari program yang dilaksanakan adalah:
a.

Tersedianya sarana dan prasarana prioritas yang mendukung pengembangan
kepemudaan, Keolahragaan dan kepariwisataan;

b.

Terciptanya iklim yang kondusif dalam upaya pengembangan keolahragaan,
kepemudaan dan kepariwisataan dengan melibatkan stake holder yang terkait;

c.

Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan serta terwujudnya Kota Parepare sebagai tujuan wisata.
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BAB IV
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM KEGIATAN SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka
disusunlah program dan kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2019.
Program dan kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu melaksanakan perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga,
pemuda dan pariwisata.
Pada tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Parepare akan melaksanakan 14 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 110
kegiatan. Kegiatan ini merupakan implementasi dati 3 (tiga) urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu urusan
Pemuda dan Olahraga dan urusan pariwisata. Lokasi kegiatan keseluruhan
dilaksanakan di Kota Parepare. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan
tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.862.354.000,- yang
diambil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2020. Program tersebut terdiri dari dua bagian
yaitu :
1.

Program Pendukung / Penunjang
a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

2.

Program Utama
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
b. Peningkatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
d. Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
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h. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
i.

Program Pengembangan Kemitraan

j.

Program Pengembangan Standarisasi pariwisata
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kota Parepare Tahun 2020 Secara lengkap dapat dilihat pada tabel TC – 33
berikut :
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BAB IV
PENUTUP
5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan
kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
progduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun
2019 – 2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunaan
yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun
2020 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas.
Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan
yang dilaksanakan di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, baik dalam kerangka
regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Olahraga, Pemuda
dan Pariwisata serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan
program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar
pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah
lingkup Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, agar program/ kegiatan menjadi
terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.
5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN
Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan
Pariwisata Kota Parepare tahun 2020 sebagai berikut:
a. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota
Parepare tahun 2020 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus
menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
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b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata masih belum
sempurna, terkait pemahaman yang berbeda-beda tentang aturan tata cara
penyusunan yang tertuang dalam Permendagri 54 tahun 2010.
c. Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata tahun 2020 dalam upaya
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus
memperhatikan/

mempedomani

dokumen-dokumen

perencanaan

yang

ada

diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota,
RPJMD Kota, RKPD Kota Parepare dan Renstra Dinas).
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntukmelaksanakan
tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal,
bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan
kinerja aparatur perencana.
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan
mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi
dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya
guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan
ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hail ini dapat dilaksanakan apabila
kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.
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