SALINAN

BUP AT I MAGE LANG
P R OVINSI JAWA T EN GAH
P ERAT UR AN BUP AT I MAGEL ANG
NOMOR 60 T AHUN 20 16
T EN T ANG
K EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, T UGAS DAN FUNGSI, SERT A
T A T A K ERJA DINA S P A RIWISAT A, KEP EMUDAAN, DAN OL AHRAGA
DEN GAN RAHMAT T UHA N YANG MAHA ESA
BUP AT I MA GELANG,
Me nimbang :

bah w a untuk melaksanak an ketentuan P asal 4 P eratur an Dae rah
Kabupaten Magelang Nomor 19 T ahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan P erangkat Daer ah K abup aten Magelang , per lu
mene tap kan P eraturan Bupati tentang Ked udukan, Sus unan
Org anisasi, Tug as dan Fungsi, serta T ata Kerja Dinas P ariw isata,
Kep emudaan, dan Olah rag a;

Me ngingat

1.

Und ang-Und ang Nomor 13 T ahun 1950 tentang Pembentuk an
Daerah-Daerah Kabupaten dalam L ingkung an P rovinsi Jaw a
T e ngah (Be rita Ne gar a Rep ublik Indonesia Tahun 1 950 Nomor
42 );

2.

Und ang-Und ang Nomor 5 Tahun 201 4 tentan g A paratur Sipil
Ne gar a (Le mbar an Negara Rep ublik Indone sia T ahun 20 14
Nomor 6, T ambahan Le mbar an Negara Rep ublik Indone sia
Nomor 549 4);

3.

Und ang-Und ang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Le mbaran Ne gar a Republik Indone sia T ahun 20 14
Nomor 244 , Tambahan L embaran Ne gar a Republik Indone sia
Nomor 558 7) s ebagaimana telah diubah beberapa kali te rakhir
de ngan Undan g-Undang Nomor 9 T ahun 2 015 ten tang
P e rubahan Ked ua Atas Und ang -Undang Nomor 23 T ah un
20 14 tentang P e me rintahan Daer ah
(Lembaran Ne gar a
Re publik Indone sia T ah un 201 5 Nomor 58 , T ambah an
Le mbar an Negara Re publik Indonesia Nomor 5679);

4.

P e ratur an P e me rintah Nomor 18 T ahun 2016 ten tang
P e ran gkat Daerah (Lembaran Neg ara Rep ublik Indone sia
T ahun 20 16 Nomor 11 4, T ambah an Le mbar an Ne gar a
Re publik Indones ia Nomor 5887 );

5.

P e ratur an Daerah Kabup ate n Magelang Nomor 19 Tahun 2016
tentang P embe ntukan d an Sus unan P erangkat Daer ah
Kabupate n Magelang (L embar an Daerah K abup aten Mage lang
T ahun 20 16 Nomor 19, T ambahan L embaran Daer ah
Kabupate n Magelang Nomor 32);

:
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MEMUT USKAN:
Me netapk an : P ERAT UR AN BUP AT I T EN T ANG KEDUDUK AN, SU SUNAN
ORGANISASI, T UGAS DAN FUNGSI, SERT A T AT A KERJA DINAS
P ARIWISA T A, KEP E MUDAAN, DAN OLAHRA GA.
BAB I
KET EN T UAN UMUM
P asal 1
Dalam P eratur an Bup ati ini yang dimaksud dengan:
1 . Daer ah adalah Kabupate n Magelang .
2 . P emerintah Daerah adalah Bupati s ebagai unsur penyeleng gar a P emer intah an
Daer ah y ang memimp in pelaks anaan urus an p emer intahan y ang menjadi
k ew enangan daerah otonom.
3 . Bupati adalah Bupati Magelang .
4 . P emer intahan Daerah ad alah penye le ngg araan urus an pemer in tahan oleh
p emer intah d aerah dan d ewan p erwakilan rakyat dae rah me nurut as as otonomi
d an tugas pe mbantuan de ngan p rinsip otonomi s eluas-luas nya dalam sistem
d an prins ip Ne gara Kesatuan Re publik Ind onesia sebagaimana dimaks ud dalam
Un dang -Und ang Das ar Neg ara Re publik Indones ia T ahun 1945 .
5 . P erangkat Daer ah adalah unsur pe mbantu kep ala d aer ah dalam
p enye le nggaraan Urus an P emer intah an yang me njadi ke w enang an Dae rah.
6 . Dinas P ariwisata, Kepemudaan, d an Olahr aga ad alah Dinas P ar iw isata,
K epemudaan , dan Olahr aga Kabupate n Magelang .
7 . K epala Dinas P ariwisata, Kepemudaan, d an Olahraga yang selanjutnya d ise but
K epala Dinas adalah Ke pala D inas Dinas P ar iw isata, Ke pemud aan, d an
Olah rag a Kabupaten Mage lang.
8 . J abatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tang gung jaw ab,
w e wenang, dan hak seorang PNS dalam suatu s atuan ker ja organis asi negara.
9 . J abatan P impinan T ing gi adalah se kelompok jabatan tinggi p ada instansi
p emer intah.
1 0.J abatan P impinan T inggi P ratama adalah jabatan pimp inan tinggi pada instansi
p emer intah jenjang p aling r endah s etara e selon II.
1 1.P ejabat P impinan Tingg i Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
P impinan T ingg i P ratama setar a e selon II.
1 2.J abatan A dministrasi adalah s eke lomp ok jabatan y ang be risi fungs i dan tugas
ber kaitan de ngan pelay anan publik s erta adminis tr asi p emer intahan d an
p embangunan;
1 3.P ejabat Administras i ad alah P eg aw ai
A dministrasi p ada instansi pemer in tah.

ASN

yan g

menduduki Jabatan

1 4.J abatan A dministrator adalah jabatan adminis tr asi pada instans i pe me rintah
jen jang palin g tingg i setar a jabatan struktural ese lon III.
1 5.J abatan P en gaw as ad alah jabatan admin is tr asi pada ins tansi pe me rintah
jen jang meneng ah se tar a jabatan struktural ese lon IV.
1 6.J abatan P elak sana ad alah jabatan admin istrasi pada ins tansi pe me rintah
jen jang paling rendah s etar a jabatan struktural eselon V d an jabatan fung sional
umum.
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1 7.J abatan Fungsional adalah s eke lomp ok jabatan y ang be risi fungs i dan tugas
ber kaitan d engan pelay anan fun gsional yan g berd asarkan p ada ke ahlian d an
k eterampilan terten tu.
1 8.P ejabat Fung sional ad alah Pegawai ASN yang me nduduki Jabatan Fung sional
p ada instans i peme rintah.
1 9.K elompok jabatan fungsional ad alah kump ulan jabatan fungsion al yang te rdiri
d ari sejumlah tenaga ahli d alam jen jang jabatan fungs ional y ang terbagi dalam
ber bagai ke lompok ses uai keah lianny a.
BAB II
K EDUDUKAN
P asal 2
(1) Dinas P ariwisata, Kepe mudaan, dan Olahr aga me rupakan P er ang kat Daer ah
y ang men yelenggarakan ur usan p emerintahan di bidang p ariw isata dan bidang
k epe mudaan d an olahraga.
(2) Dinas P ariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga s ebagaiman a dimaksud pada ayat
(1) dipimp in oleh Ke pala Dinas y ang be rk edudukan di baw ah d an ber tanggung
jaw ab kepada Bupati melalui Sek retar is Daerah.
BA B III
SUSUNAN ORGANISASI
P asal 3
(1) Susun an org anisas i Dinas P ar iw isata, Kepe mudaan, dan Olahr aga me liputi:
a. Ke pala Din as;
b. Sekre tariat, membaw ahi:
1 . Subbagian P rogram;
2 . Subbagian Keuangan ; dan
3 . Subbagian Umum d an Kepe gaw aian .
c . Bidang Destinasi dan In dustri P ariw isata, me mbaw ah i:
1 . Seksi Destin asi P ariw is ata; d an
2 . Seksi Ind ustri P ariw is ata.
d . Bidang P emas aran d an Kelembagaan P ariw is ata, membaw ahi:
1 . Seksi P emas aran P ariw is ata; dan
2 . Seksi Kelembagaan P ariw is ata.
e . Bidang Kepe mudaan, membaw ahi:
1 . Seksi P embe rdayaan dan P enge mbang an P emud a; dan
2 . Seksi P erlindungan P emud a dan Pember dayaan Lembaga Ke pemud aan.
f. Bidang Keolahr ag aan, me mbaw ahi:
1 . Seksi P embe rdayaan dan P enge mbang an Olahraga; d an
2 . Seksi P enge mbang an Ilmu P enge tahuan dan T e knolog i Ind ustri d an
L embag a Keolahr ag aan.
g . Ke lompok Jabatan Fungsional ses uai k etentuan per aturan pe rund angundang an.
(2) Bagan susunan or ganisasi Dinas P ar iw isata, Ke pemud aan, d an Olah rag a
ter can tum dalam Lampiran I yang mer upakan bagian tidak ter pis ahkan d ari
P eratur an Bupati ini.
P asal 4
(1) Sekr etariat se bag aimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (1), dipimp in oleh
s eor ang Sekr etaris y ang be rada di baw ah dan ber tanggung jawab kepada Kepala
Dinas P ariw is ata, Ke pemud aan, dan Olahraga.
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(2) Subbagian s ebagaimana dimaks ud d alam P asal 3 ayat (1 ), mas ing -masing
d ip impin oleh s eor ang Kepala Subbagian y ang ber ada d i baw ah d an
ber tan ggun g jawab kepada Sek retar is .
P asal 5
(1) Bidang se bagaimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (1), masing-mas ing d ipimpin
ole h s eor ang Kepala Bidan g y ang be rad a d i baw ah dan bertan ggun g jaw ab
k epada Kepala Dinas P ariwis ata, Ke pemud aan, dan Olahraga melalui Se kretaris.
(2) Seks i se bagaimana dimaksud dalam P as al 3 ay at (1), mas ing -mas ing d ipimpin
ole h seorang Kepala Seks i yang be rada di bawah dan ber tanggung jaw ab ke pad a
K epala Bidang y ang be rsangkutan.
P asal 6
(1) K elompok jabatan Fungsion al se bag aimana dimaksud d alam P asal 3 ay at (1)
ter diri dari s ejumlah tenaga pr ofesional yang ter bagi dalam ke lompok se suai
d engan bid ang ke ahlian d an keterampilan nya.
(2) K elompok jabatan Fungs ion al se bag aimana dimaksud pada ayat (1) ber ada di
baw ah dan bertang gung jaw ab kepada Kep ala Dinas me lalui Sekr etaris.
(3) J umlah d an jen is jabatan Fun gsional sebagaiman a d imak sud pad a ayat (1)
d itentukan ber dasarkan analis is jabatan dan analisis beban ker ja.
(4) J enis d an je njang jabatan Fung sional s ebagaimana dimaks ud pada ayat (1)
d iatur s esuai ke te ntuan per aturan pe run dang -un dangan.
(5) P emenuhan kebutuhan jabatan fungs ion al dilakuk an deng an peng angk atan
p ertama, per pindahan, d an peny esuaian jabatan ses uai ketentuan pe ratur an
p erundang -undang an.
(6) P enemp atan p ejabat fung sional ke dalam unit org anisas i Dinas P ar iw isata,
K epemudaan , dan Olahr aga ditetapkan d engan K eputusan K epala Dinas.
(7) P elaksanaan tug as ke lomp ok jabatan fungs ional s ebagaimana dimak sud pad a
ayat (1 ) dikoordinas i oleh s eorang te naga fung sional senior y ang ditunjuk oleh
K epala Dinas.
(8) P elaksanaan pen ilaian p res tasi ke rja jabatan fun gsional ses uai ke te ntuan
p eraturan pe rund ang-undangan.
P asal 7
(1) Di samping jabatan fung sional s ebagaimana d imak sud dalam P as al 3 ay at (1)
p ada Dinas P ariwisata, Kepemudaan, d an Olahraga ter dapat jabatan pelaks ana.
(2) J abatan p elaksana sebag aimana dimaks ud pada ayat (1) ber ada di baw ah d an
ber tan ggung jaw ab ke pada Kepala Se ksi atau Kep ala Subbagian atas an masingmasing.
(3) J umlah dan jenis jabatan pelaks ana sebagaimana d imak sud pad a ayat (1)
d itentukan ber dasarkan analis is jabatan dan analisis beban ker ja.
(4) P enemp atan p ejabat pelaks ana ke dalam unit org anisas i Dinas P ar iw isata,
K epemudaan , dan Olahr aga ditetapkan d engan K eputusan K epala Dinas .
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BAB IV
T UGAS DAN FUNGSI
Bagian Kes atu
Dinas P ariw is ata, Ke pemudaan, d an Olahraga
P asal 8
(1) Dinas P ariw is ata, Kep emudaan, dan Olah rag a me mpunyai tugas membantu
Bupati me nyelenggarakan ur usan pe merintahan di bidang pariw is ata, bidang
k epe mudaan dan olahr aga yang me njadi ke w enang an Daer ah dan T ugas
P emban tuan y ang dibe rikan ke pada Daerah.
(2) Dinas P ariw is ata, Ke pemud aan, dan Olahraga meny elengg arakan fungs i:
a. p erumusan ke bijakan bidan g d estin asi, indus tr i, p emas aran, ke lembagaa
p ariw is ata, ke pemud aan, keolah rag aan, dan kes ekr etariatan;
b. p elaksanaan k oor dinasi kebijakan bid ang de stinasi, ind ustri, pe masaran,
k ele mbag aa par iw isata, kep emudaan, dan keolahr agaan;
c . p elaksanaan k ebijakan bid ang destinasi, indus tr i, p emas aran, ke lembagaa
p ariw is ata, ke pemud aan, dan keolahragaan;
d . p elaksanaan ad ministrasi bidang des tinas i, ind ustri, pe masaran,
k ele mbag aa par iw isata, kep emudaan, dan keolahr agaan;
e . p elaksanaan fungs i ke sekr etar iatan Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahr aga;
f. p elaksanaan T ug as P embantuan yang diber ikan kepada dae rah bidang
d estinasi, industr i, pemasar an, k ele mbag aa par iwisata, kep emudaan, d an
k eolahr agaan;
g . p elaksanaan p emantauan, e valuasi d an pelaporan bidang des tinasi, industri,
p emasaran, ke le mbagaa par iw isata, kepe mudaan, dan k eolahr agaan; d an
h . p elaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati ter kait de ngan tug as dan
fung sin ya.
Bagian Ked ua
Sekr etariat
P asal 9
(1) Sekr etariat s ebagaimana dimaks ud dalam P asal 3 ayat (1) mempuny ai tugas
me laksanakan per umusan kons ep ke bijakan, pengkoord inasian, pe laksan aan,
p engadminis tr asian, pe mantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang
k ese kretariatan meliputi perencanaan, keuangan, k epegawaian, ke tatausah aan,
p enge lolaan bar ang milik daerah, ke rumahtanggaan, ke le mbag aan,
k etatalaksanaan, kehumas an, dokumentasi, k erjas ama, hukum, per pustak aan,
k ear sipan dan tugas p emban tuan y ang dibe rikan kep ada Din as P ar iw isata,
K epemudaan , dan Olahraga ser ta me laksan akan tugas k edinas an lain yang
d iberikan oleh pimpinan.
(2) Sekr etariat d alam me lak sanakan tugas s ebagaimana dimaks ud pada ay at (1)
me nyelen ggar akan fung si:
a. p engkoor din asian p erumusan renc ana ker ja, p rog ram, ke giatan d an
anggaran Din as P ar iw isata, Kepe mudaan, dan Olahr aga;
b. p engkoor din asian
per umusan konsep
kebijak an d aer ah dalam
p enye le nggaraan urus an peme rintahan bidang par iw isata, bidang
k epemudaan dan k eolahr agaan;
c . p erumusan kons ep ped oman pelaks anaan dan p edoman tekn is bidang
k esek retar iatan;
d . p engkoor din asian p elaksanaan tugas Bidang pad a Dinas P ar iw isata,
Ke pemud aan, dan Olahraga;
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e . p elaksanaan pe layanan umum bidang bid ang pariw isata, bidang
k epemudaan dan k eolahr agaan;
f. p enge lolaan, pembinaan, fas ilitas i, ve rifikas i d an pe layanan bidang
p erumusan re ncan a ker ja, program, keg iatan, dan anggaran ;
g . p enge lolaan, pembinaan, fasilitasi, ve rifikas i dan pelayanan di bidang
p emantauan, evaluasi, pelaporan pelak sanaan p rog ram, k egiatan, d an
anggaran ;
h . p enge lolaan, pembinaan, fas ilitas i, ve rifikas i d an pe layanan bidang
p enataus ahaan keuangan ;
i. p enge lolaan, pembinaan, fas ilitas i, ve rifikas i d an pe layanan bidang
k epeg aw aian, k etatausahaan , peng elolaan bar ang milik daer ah,
k erumahtangg aan,
kelembagaan,
ke tatalak sanaan,
k ehumasan,
d okume ntasi, ker jasama, hukum, per pustak aan, dan kears ipan;
j. p elaksanaan peng adaan, pe meliharaan, dan peng elolaan bar ang milik
d aer ah (barang/jas a);
k . p engkoor din asian pelaks anaan Sis te m P e ngend alian Intern P eme rintah
(SP IP );
l. p elaksanaan p engelolaan administr asi, d ata, informasi d an publikas i bidang
k esek retar iatan;
m. p elaksanaan pembangunan dan peme lihar aan gedung y ang bers ifat
s eder hana d an pembangunan d an pemelihar aan ged ung yang
s umber dananya ber asal dari jenjang peme rintah yang le bih tinggi dan/atau
d ari p ihak ketig a;
n . fas ilitas i pelaks anaan tugas p embantuan y ang diber ik an kepada Dinas
P ariw is ata, Ke pemudaan, d an Olahraga.
o. p engelolaan kepeg awaian, keuangan , dan ad ministrasi umum Se kretar iat;
p . p elaksanaan pe mantauan, pe ngen dalian, ev aluas i, dan pe lapor an
p enye le nggaraan tug as Sek retar iat;
q. p elaksanakan tugas ke dinasan lain yang d ibe rikan oleh pimpinan ses uai
d engan tugas dan fungs iny a.
P as al 10
Subbagian P rogram se bag aimana dimaksud dalam P as al 3 ayat (1) mempunyai
tug as melaks anakan pe nyiapan bahan p erumusan ke bijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, pe ngadministrasian, pe mantauan, ev aluasi, dan pelaporan bidang
p ere ncanaan, pemantauan, pe ngend alian, e valuas i, pelaporan dan tugas
p embantuan yang d iberikan kepada Dinas Pariwisata, Kep emudaan, dan Olahrag a
s er ta melaks anakan tugas ke dinasan lain yang d iberikan oleh pimpinan.
P as al 11
Subbagian Keuangan se bag aimana dimaks ud d alam P asal 3 ayat (1 ) mempunyai
tug as melaks anakan pe nyiapan bahan p erumusan ke bijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, pe ngadministrasian, pe mantauan, ev aluasi, dan pelaporan bidang
p enatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yan g diberikan k epad a Dinas
P ariwisata, Kepemudaan, d an Olahraga serta melaks anak an tugas ke din asan lain
y ang dibe rikan oleh pimpinan.
P as al 12
Subbagian Umum dan Kep egawaian sebag aimana d imak sud dalam P as al 3 ay at (1)
me mpuny ai tug as melak sanakan pe nyiapan bah an pe rumus an ke bijakan,
p engk oordinasian, p elaksanaan, pe ngadministrasian, p emantauan, ev aluas i, d an
p elapor an bidang ke peg awaian, ketatausahaan, p enge lolaan bar ang milik daer ah,
k erumahtangg aan, k ele mbag aan, ke tatalaksan aan, k ehumas an, dokumentas i,
k erjas ama, hukum, perpustakaan, dan k ear sipan Dinas P ariw is ata, Ke pemud aan,
d an Olah rag a s erta melaksanakan tugas k edinas an lain yang dibe rikan oleh
p impinan.
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Bagian Ketig a
Bidang De stinasi dan Industr i P ariwisata
P as al 13
(1) Bidang Destinasi dan Ind ustri P ariwisata s ebagaimana d imaksud d alam P asal 3
ayat (1) mempunyai tugas melaks anak an pe rumusan k onse p ke bijakan,
p engk oordinasian, pe laksan aan, peng adminis tr asian, peman tauan, e valuas i,
d an pelap oran bidang p engelolaan de stinasi pariwisata, indus tr i pariwisata, d an
tug as pe mbantuan y ang diberikan kepad a Dinas Pariw isata, Kep emudaan, d an
Olah rag a se rta me laksan akan tugas ked inasan lain yan g dibe rikan oleh
p impinan.
(2) Bidang Des tinas i d an Industri P ar iw isata dalam melaks anakan tugas
s ebagaimana d imak sud pada ayat (1) meny elengg ar akan fungs i:
a. p erumusan renc ana ker ja, p rog ram, ke giatan, dan ang gar an Bidang
De stinasi dan Industri P ariw is ata;
b. p erumusan konsep kebijakan daerah, pe doman p elaksanaan, dan p edoman
tekn is di bid ang pe ngelolaan d estin asi d an ind ustri p ariw isata;
c . p enge lolaan daya tar ik w isay a daer ah;
d . p enge lolaan kaw as an strateg is pariw is ata d aer ah;
e . p enge lolaan destinasi par iw isata dae rah ;
f. p enetapan tan da daftar usaha par iw isata daerah;
g . p elaksanaan ke giatan peng elolaan des tinas i par iw isata;
h . p elaksanaan ke giatan peng elolaan in dustri par iw isata;
i. p elaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelay anan bidang p enge lolaan
d estinasi d an ind ustri p ariw is ata;
j. p elaksanaan peng elolaan adminis tr asi, data, d an informasi di bidang
p enge lolaan destinasi dan in dustri par iw isata;
k . p elaksanaan tug as pembantuan yang diber ikan kepada Din as P ar iw isata,
Ke pemud aan, dan Olahr aga d i bidang p enge lolaan destinasi dan in dustri
p ariw is ata;
l. p enge lolaan ke peg aw aian, ke uang an, dan administras i umum Bidang
De stinasi dan Industri P ariw is ata;
m. p elaksanaan p emantauan, pe ngen dalian, ev aluas i, dan pe lapor an
p elaksanaan ke giatan Bid ang Des tinas i dan Indus tr i P ar iw isata;
n . p elaksanaan fung si ke dinasan lain yang d ibe rikan oleh pimpinan se suai
d engan tugas dan fungs iny a.
P as al 14
Seks i De stinasi P ar iw isata s ebagaimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (1)
me mpuny ai tug as melak sanakan pe nyiapan bah an pe rumus an ke bijakan,
p engk oordinasian, p elaksanaan, pe ngadministrasian, p emantauan, ev aluasi, d an
p elapor an bidang de stinasi pariwisata, dan tugas pe mbantuan y ang diber ik an
k epada Dinas Pariwis ata, Ke pemud aan, dan Olahraga se rta me laksanakan tugas
k edinas an lain yang diber ikan ole h p impinan .
P as al 15
Seks i Industr i Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (1) mempunyai
tug as melaks anakan pe nyiapan bahan p erumusan ke bijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, pe ngadministrasian, pe mantauan, ev aluasi, dan pelaporan bidang
industri p ariwisata dan tug as pe mbantuan y ang dibe rikan k epada Dinas Pariwisata,
K epemudaan , d an Olahr aga se rta me laksan akan tugas ke dinasan lain yang
d iberikan oleh pimpinan.
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Bagian Keemp at
Bidang P e masaran dan K ele mbag aan P ar iw isata
P as al 16
(1) Bidang P emasar an dan Kelembagaan Par iwisata se bag aimana dimaks ud dalam
P asal 3 ayat (1) me mp unyai tugas me laksanakan per umus an konsep ke bijakan,
p engk oordinasian, pe laksan aan, peng adminis tr asian, peman tauan, e valuas i,
d an pe lapor an bidang pe masar an, kelembagaan pariw isata, d an tugas
p embantuan y ang diberikan ke pada Dinas P ar iw isata, Ke pemud aan, d an
Olah rag a se rta me laksan akan tugas ked inasan lain yan g dibe rikan oleh
p impinan.
(2) Bidang P emas aran d an Kelembagaan P ariw is ata d alam me laksan akan tugas
s ebagaimana d imak sud pada ayat (1) meny elengg ar akan fungs i:
a. p erumusan renc ana ker ja, p rog ram, ke giatan dan ang gar an Bidang
P e masaran dan Ke le mbag aan P ar iw isata;
b. p erumusan konsep kebijakan daerah, pe doman p elaksanaan, dan pedoman
tekn is di bid ang pe masaran dan ke le mbag aan pariw isata;
c . p emasaran pariwisata dalam dan luar neg eri daya tarik, d estin asi d an
k aw asan s tr ategis par iw isata daerah;
d . p enyediaan pr asarana (zon a kre atif/ruang k reatif/kota kr eatif sebag ai r uang
bere kspr esi, berp romosi dan berinter aksi bag i in san kr eatif di daerah;
e . p elaksanaan p eningkatan kapasitas sumbe r day a manusia pariwisata d an
e konomi kre atif tingkat das ar;
f. p elaksanaan ke giatan pemas aran p ariw isata;
g . p elaksanaan ke giatan peng uatan kelembagaan pariw isata;
h . p elaksanaan p embinaan, fas ilitas i, dan p elayan an pe masar an d an
k ele mbag aan pariw isata;
i. p elaksanaan peng elolaan adminis tr asi, data dan informasi di bidang
p emasaran dan k elembagaan pariw is ata;
j. p elaksanaan tug as pembantuan yang diber ikan kepada Din as P ar iw isata,
Ke pemud aan, dan Olahraga di bid ang pemas aran dan kelembagaan
p ariw is ata;
k . p enge lolaan ke peg aw aian, ke uang an, dan administras i umum Bidang
P e masaran dan Ke le mbag aan P ar iw isata;
l. p elaksanaan pe mantauan, pe ngen dalian, ev aluas i, dan pe lapor an
p elaksanaan tugas Bidang P emasar an dan Kelembagaan P ariw isata;
m. p elaksanaan fung si ke dinasan lain yang d ibe rikan oleh pimpinan se suai
d engan tugas dan fungs iny a.
P as al 17
Seks i P emasaran P ar iw isata sebagaiman a dimaks ud d alam P as al 3 ayat (1)
me mpuny ai tug as melak sanakan pe nyiapan bah an pe rumus an ke bijakan,
p engk oordinasian, p elaksanaan, pe ngadministrasian, p emantauan, ev aluasi, d an
p elapor an bidan g pemas aran p ariw isata, d an tug as pe mbantuan yang diber ik an
k epada Dinas Pariwis ata, Ke pemud aan, dan Olahraga se rta me laksanakan tugas
k edinas an lain yang diber ikan ole h p impinan .
P as al 18
Seks i Kelembag aan P ar iw isata sebagaimana d imak sud dalam P asal 3 ayat (1)
me mpuny ai tug as melak sanakan pe nyiapan bah an pe rumus an ke bijakan,
p engk oordinasian, p elaksanaan, pe ngadministrasian, p emantauan, ev aluasi, d an
p elapor an bidang pe nguatan k elembagaan par iwisata dan tug as pembantuan yang
d iberikan k epad a Dinas P ar iw isata, Kep emudaan, d an Olahraga se rta
me laksanakan tugas kedinas an lain yang diber ik an oleh pimp inan.
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Bagian Kelima
Bidang Kep emudaan
P as al 19
(1) Bidang Kepemudaan se bag aimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (1 ) mempunyai
tug as melak sanakan pe rumusan konse p kebijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, p engadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
p embe rdayaan, pe nge mbangan, perlind ungan pemud a, pe mber dayaan le mbag a
k epe mudaan, dan tug as pe mbantuan y ang d iberikan kepada Din as P ar iw isata,
K epemudaan , dan Olahraga ser ta me laksan akan tugas k edinas an lain yang
d iberikan oleh pimpinan.
(2) Bidang Kepemudaan dalam melak sanakan tugas s ebagaimana dimak sud pad a
ayat (1 ) meny elengg arakan fungs i:
a. p erumusan renc ana ker ja, p rog ram, ke giatan dan ang gar an Bidang
Ke pemud aan;
b. p erumusan konsep kebijakan daerah, pe doman p elaksanaan, dan p edoman
tekn is di bidang p embe rdayaan, p engembangan, perlindungan pemuda, d an
p ember day aan lembaga kep emudaan;
c . p enyadar an, pembe rdayaan, d an pengembangan pemud a d an kepe mudaan
ter hadap p emuda pe lopor daerah, w irausaha mud a pemula, d an pemud a
k ader d aer ah;
d . p ember day aan dan pengembangan organisasi k epemudaan tin gkat daer ah;
e . p elaksanaan ke giatan pembe rdayaan d an peng embangan pe muda;
f. p elaksanaan ke giatan per lindun gan pemuda dan pe mber dayaan le mbag a
k epemudaan ;
g . p elaksanaan p embinaan, fasilitasi, dan p elayan an bidang pe mber day aan,
p enge mbang an, per lindung an pe muda, dan pembe rdayaan le mbag a
k epemudaan ;
h . p elaksanaan peng elolaan adminis tr asi, data dan informasi di bidang
p ember day aan, pengembang an, perlindungan pe muda, dan pemberd ayaan
lembaga ke pemudaan;
i. p elaksanaan tug as pembantuan yang diber ikan kepada Din as P ar iw isata,
Ke pemud aan, d an Olah rag a di bidang p embe rday aan , peng emban gan,
p erlin dungan pemuda, dan pe mber day aan lembaga kep emudaan;
j. p enge lolaan ke peg aw aian, ke uang an, dan administras i umum Bidang
Ke pemud aan;
k . p elaksanaan pe mantauan, pe ngen dalian, ev aluas i, dan pe lapor an
p elaksanaan tugas Bidang Kep emudaan;
l. p elaksanakan fungsi kedinasan lain yang d ibe rikan oleh pimpinan ses uai
d engan tugas dan fungs iny a.
P as al 20
Seks i P emberdayaan dan P en gembangan P e muda se bag aimana dimaksud dalam
P asal 3 ayat (1) mempuny ai tugas me laksan akan pe nyiapan bahan per umus an
k ebijakan, peng koordinas ian , pelaks anaan, pen gadministras ian, pemantauan,
e valuasi, dan pe lap oran bid ang pe mber dayaan dan pe ngembangan p emuda d an
tug as pembantuan yan g d iberikan ke pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olah rag a serta me laksanakan tugas kedinas an lain y ang d ibe rikan oleh pimpinan.
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P as al 21
Seks i P er lindungan P e muda dan P ember day aan Le mbag a Kep emudaan
s ebagaimana dimak sud dalam P asal 3 ayat (1 ) mempunyai tug as melaks anak an
p enyiap an bahan per umus an ke bijak an, peng koordinas ian , pe laksan aan,
p engadministr asian, pe mantauan , evaluasi, dan p elapor an bidang p erlindung an
p emuda, p embe rdayaan le mbag a ke pemud aan, dan tugas pe mbantuan yang
d iberikan k epad a Dinas P ar iw isata, Kep emudaan, d an Olahraga se rta
me laksanakan tugas kedinas an lain yang diber ik an oleh pimp inan.
Bag ian K eenam
Bidang Ke olahragaan
P as al 22
(1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 ayat (1 ) mempunyai
tug as melak sanakan pe rumusan konse p kebijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, p engadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
p embe rdayaan , peng embangan olahr aga, pe ngembangan ilmu p enge tahuan,
tek nologi, indus tr i dan le mbag a keolahr ag aan, d an tug as pembantuan yang
d iberikan kepada Dinas P ar iw isata, Kep emudaan, dan Olah rag a se rta
me laksanakan tugas kedinas an lain yang diber ik an oleh pimp inan.
(2) Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimak sud pad a
ayat (1 ) meny elengg arakan fungs i:
a. p erumusan renc ana ker ja, p rog ram, ke giatan dan ang gar an Bidang
Ke olahr agaan;
b. p erumusan konsep kebijakan daerah, pe doman p elaksanaan, dan p edoman
tekn is di bidang p embe rdayaan , pen gembangan olah rag a, pe ngembang an
ilmu pe nge tahuan, tek nologi, indus tr i, dan le mbag a keolah rag aan;
c . p embinaan d an pe ngembangan olahraga p endidikan p ada jen jang
p endidikan yang menjadi k ew enangan daerah;
d . p enye le nggaraan k ejuar aan olahr aga tingkat dae rah;
e . p embinaan dan p enge mbang an olahr aga pr estas i ting kat d aer ah;
f. p embinaan dan p enge mbang an or ganisasi olah rag a tingkat dae rah;
g . p embinaan dan p enge mbang an olahr aga r ekr eas i;
h . p embinaan dan p enge mbang an or ganisasi ke pramukaan tingkat dae rah ;
i. p elaksanaan ke giatan pembe rdayaan d an peng embangan olahr aga;
j. p elaksanaan k egiatan pengembangan ilmu pe ngetahuan, teknologi, in dustri
d an lembaga k eolahr agaan;
k . p elaksanaan p embinaan, fasilitasi, dan p elayan an bidang pe mber day aan,
p enge mbang an olahrag a, pe ngembangan ilmu peng etahuan, te knolog i,
indus tr i, dan lembag a keolah rag aan;
l. p elaksanaan peng elolaan adminis tr asi, data dan informasi di bidang
p ember day aan, pengembang an olahraga, pe ngembangan ilmu pe nge tahuan,
tekn ologi, industri, d an le mbaga k eolahr agaan;
m. p elaksanaan tug as pembantuan yang diber ikan kepada Din as P ar iw isata,
Ke pemud aan, d an Olahr aga d i bidang pe mber dayaan, pe nge mbang an
olahrag a, peng embangan ilmu pe ngetah uan, teknologi, industr i, d an
lembaga ke olahragaan;
n . p enge lolaan ke peg aw aian, ke uang an, dan administras i umum Bidang
Ke olahr agaan;
o. p elaksanaan pe mantauan, pe ngen dalian, ev aluas i, dan pe lapor an
p elaksanaan tugas Bidang Keolahrag aan;
p . p elaksanakan fungsi kedinasan lain yang d ibe rikan oleh pimpinan se suai
d engan tugas dan fungs iny a.
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P as al 23
Seks i P emberdayaan dan Pengembangan Olahr aga se bag aimana dimaksud dalam
P asal 3 ayat (1) mempuny ai tugas me laksan akan pe nyiapan bahan per umus an
k ebijakan, peng koordinas ian , pelaks anaan, pen gadministras ian, pemantauan,
e valuasi, dan p elaporan bidang pe mberday aan, pengembang an olahraga, dan tugas
p embantuan yang d iberikan kepada Dinas Pariwisata, Kep emudaan, dan Olahrag a
s er ta melaks anakan tugas ke dinasan lain yang d iberikan oleh pimpinan.
P as al 24
Seks i P e ngembang an Ilmu P eng etahuan, T eknologi, Industr i, d an Le mbag a
K eolahr agaan sebagaimana dimaks ud dalam P asal 3 ayat (1) mempuny ai tugas
me laksanakan peny iapan bahan p erumusan kebijakan, p engk oor dinasian,
p elaksanaan, pe ngadministrasian, p emantauan, ev aluasi, d an pelaporan bidang
p engemban gan ilmu p engetahuan, teknologi, indus tr i, le mbaga k eolahr agaan, d an
tug as pembantuan yan g d iberikan ke pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olah rag a serta me laksanakan tugas kedinas an lain y ang d ibe rikan oleh pimpinan.
Bag ian Ke tujuh
Jabatan Fungsional
P as al 25
J abatan Fungsional sebagaimana d imaksud dalam P as al 3 ayat (1) mempunyai
tug as melaksanakan k egiatan ses uai de ngan tugas jabatan fun gsional masingmasing ber das ark an per aturan pe run dang -un dangan.
Bagian Ke delapan
Uraian T ugas J abatan
P as al 26
Ur aian tugas jabatan P impinan Tinggi Pratama, Administr ator, dan P engaw as pad a
Dinas P ariwisata, Kepemudaan, d an Olahraga te rcantum dalam L ampiran II yang
me rup akan bagian tidak ter pisahk an dar i P er aturan Bupati ini.
BAB V
T A T A K ERJA
P as al 27
(1)

Kepala Dinas meny ampaikan laporan pelak sanaan urus an pemer intah an
bidang p ariwisata, bid ang ke pemudaan dan olah rag a k epada Bupati me lalui
Sek retar is Daerah s ecara be rkala atau se w aktu-w aktu ses uai k ebutuhan.

(2)

Selur uh P ejabat pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menyusun
analisis jabatan, analisis beban k erja, dan peta jabatan.

(3)

Dalam melaks anakan tugasnya, s etiap pimpin an unit org anisas i d an
koordinator k elompok jabatan fungs ional pada Dinas Pariwisata, Kepemud aan,
dan Olahr aga wajib menerapkan prinsip konsolidasi, inte grasi dan sinkronisasi
baik d alam ling kung an organis asi, antar or ganisasi dalam dinas, antar
per angkat d aerah di lingk ungan Pemerintah Dae rah s erta de ngan ins tansi lain
di luar P emer intah Dae rah se suai deng an tugas dan kew enangannya.

(4)

Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga dalam melak sanakan tugasnya w ajib me nerapkan p rinsip
per encanaan, p engorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan p elapor an ses uai
bidang nya mas ing -masin g.
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(5)

Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga wajib menerapkan sistem pengendalian inte rn di lingk ungan masingmasing untuk te rlaksanany a mekanis me ak untabilitas publik me lalui
peny usunan pe ren canaan, pelaks anaan, dan pe lapor an kiner ja yang
te rinte gr asi.
(6) Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga w ajib bertang gung jaw ab me mimp in d an men gkoordinas ik an
baw ahan masing-masing dan member ik an p engarah an, bimbingan se rta
petunjuk bagi pe laksanaan tugas baw ahannya.
(7) Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga w ajib mengaw asi baw ahann ya masing-masing dan bila te rjadi
peny imp angan ag ar mengambil lan gkah -lang kah yang dipe rlukan se suai
deng an per aturan k etentuan per aturan p erundang -undang an.
(8) Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga w ajib meng ikuti d an me matuhi pe tun juk d an ber tan ggun g jaw ab
kep ada atas an masing-masing dan menyamp aikan laporan be rkala tepat pad a
w aktuny a atau sew ak tu-w ak tu se suai kebutuhan.
(9) Setiap lap oran yang d iter ima oleh pimp inan unit or ganisasi pada Dinas
P ar iw isata, K epemudaan , dan Olahraga dari baw ahan nya w ajib d iolah d an
diper gunakan sebagai bahan un tuk pe nyus unan lapor an le bih lanjut d an
untuk membe rikan petunjuk ke pada baw ahan.
(10 ) Dalam penyampaian lapor an, tembusan laporan w ajib dis ampaikan k epad a
unit or gan isasi lain pada Dinas Pariw is ata, Ke pemud aan, dan Olahraga yang
sec ara fung sional mempuny ai hubung an ker ja.
(11 ) Setiap pimp inan unit organis asi pada Dinas P ariw isata, Kep emudaan, d an
Olahraga dibantu pimpinan unit or gan is asi d i baw ahnya w ajib mengadak an
rapat be rkala atau s ew aktu-w aktu s esuai kebutuhan untuk me mbang un
siner gi, kons olidasi, inte grasi dan s in kron is asi intern al un it organis asi.
(12 ) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimp inan unit org anisas i pad a Dinas
P ar iwisata, Kep emudaan, dan Olahraga w ajib me lakukan k oor dinasi deng an
Camat.
P as al 28
(1) Un tuk me mp erjelas tata ker ja d alam lingkun gan or ganisasi, antar organis asi
d alam Dinas P ariwisata, Kepemud aan, dan Olahraga, antar Perangkat Daerah di
lingkungan P emerintah Daer ah se rta d engan ins tansi lain d i luar P e me rintah
Daer ah, masing-masing unit org anisas i w ajib me nyus un Standar Op erasional
P ros edur (SOP ) ses uai ketentuan pe ratur an per undan g-undan gan.
(2) Un it organis asi yang men yeleng gar akan pe layanan p ublik w ajib me nyus un
Standar P e layanan (SP ) se suai ketentuan pe ratur an per undang-undan gan.
(3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan trans par ans i pelaks anaan tug as,
d alam melaksanakan tug as ag ar menggunakan dan mengembangkan tek nologi
infor masi yang ter in teg rasi di ling kup dinas maupun lin gkup pe me rintah
d aer ah.
P as al 29
(1) Dalam meny elengg ar akan ur usan pe me rintahan dan tugas pe mbantuan di
bid ang p ariw isata, bidang kep emudaan d an olahr ag a, hubun gan Dinas
P ariw is ata, Ke pemud aan, d an Olahrag a deng an P erangkat Dae rah pr ovinsi
ber sifat koordinatif dan fungsional untuk sinkr onisasi pe laksan aan tugas d an
fung si masin g-masing.
(2) Sink ron isasi s ebagaimana dimaks ud pad a ayat (1 ) melip uti:
a. s ink ronisasi data;
b. s ink ronisasi s asar an dan pr og ram; d an
c . s ink ronisasi w ak tu dan tempat ke giatan.
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BAB V I
JEN JANG JABA T AN
P as al 30
(1) K epala Din as merupakan jabatan e selon II.b atau jabatan P impinan T inggi
P ratama.
(2) Sekr etaris Dinas mer upak an jabatan str uktural e selon III.a atau jabatan
A dministrator.
(3) K epala Bidang mer upak an jabatan struktural es elon III.b atau jabatan
A dministrator.
(4) K epala Subbag ian pada Sekretariat Dinas dan K epala Se ksi me rup akan jabatan
e selon IV.a atau jabatan P eng aw as .
P as al 31
J enjang jabatan fun gsional d an jabatan pe laksan a diatur ses uai ke te ntuan
p eraturan pe rund ang-und angan.
BAB VII
KE T EN T UAN P ERALIHAN
P as al 32
P ada saat P eratur an Bup ati ini mulai be rlaku, pejabat yang ada tetap menduduki
jabatanny a dan melaks anakan tugasnya s ampai deng an dilantikny a p ejabat yang
bar u berd asarkan P e ratur an Bupati ini.
BAB VIII
KET EN T UA N P EN UT UP
P as al 33
P eratur an Bup ati ini mulai be rlaku pada tanggal diundangkan.
A gar s etiap orang meng etahuinya, me merintahk an pengundangan P eratur an Bupati
ini d engan p enemp atannya d alam Be rita Daerah Kabupaten Mage lang.
Ditetap kan di Ko ta Mun gkid
pad a tanggal 1 De sembe r 2016
BUP AT I MAGELANG,
ttd
ZAEN AL ARIFIN

Diund angk an di Ko ta Mung kid
p ada tang gal 1 Des ember 2 016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP ALA BAGIAN HUKUM,

P lt. SEK RET ARIS DAERAH KABUP AT EN MAGE LANG,
ttd

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
P embina T k. I
NIP . 196 81228 1994 03100 6

AGUNG T RIJ AYA

BERIT A DA ERAH KABUP AT E N MAGEL ANG T A HUN 2 016 NOMOR 60
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
PROGRAM

SUBBAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
DESTINASI DAN INDUSTRI
PARIWISATA

BIDANG
PEMASARAN DAN KELEMBAGAAN
PARIWISATA

BIDANG
KEPEMUDAAN

BIDANG
KEOLAHRAGAAN

SEKSI
DESTINASI PARIWISATA

SEKSI
PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA

SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA

SEKSI
INDUSTRI PARIWISATA

SEKSI
KELEMBAGAAN PARIWISATA

SEKSI PERLINDUNGAN PEMUDA
DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEPEMUDAAN

SEKSI PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
INDUSTRI DAN LEMBAGA
KEOLAHRAGAAN

KELOMPOK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JABATAN
FUNGSIONAL

ttd

BUPATI MAGELANG,

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 196812281994031006

ttd
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ZAENAL ARIFIN

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

,

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
PADA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan
olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan
dan olahraga.
4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pariwisata,
kepemudaan dan olahraga.
5) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.
6) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
7) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan pemuda.
8) Menyelenggarakan kegiatan keolahragaan.
9) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pariwisata, kepemudaan dan
olahraga.
10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang pariwisata, kepemudaan dan
olahraga.
13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di
bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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2.

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan
kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan
anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Mengkoordinasikan
perumusan
konsep
kebijakan
daerah
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan
olahraga.
4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang
kesekretariatan.
5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga.
6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum
pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan,
fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan,
rencana kerja, dan anggaran.
8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan,
fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan,
fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan,
fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan,
pengelolaan
barang
milik
daerah,
kerumahtanggaan,
kelembagaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan,
dan kearsipan.
11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan,
pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang
milik daerah.
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang
pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan
gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang
anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi
dan/atau dari pihak ketiga.
15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
administrasi umum Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga.

-16-

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan,
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja,
dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Mengkoordinasikan
penyusunan
konsep
kebijakan
daerah
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan
olahraga.
4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas
di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)

Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.
Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran
non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM).
Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi
bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan
anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan
tahunan.
Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan,
pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan
anggaran.
Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Subbagian Program.
Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Program.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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2.2. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pengkoordinasian,
pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan
keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian
Keuangan.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang
penatausahaan keuangan.
4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.
6)

Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).
7) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan
belanja tidak langsung.
8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.
9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan
dan anggaran.
10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi
keuangan.
11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan
pengintegrasian data keuangan.
12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan
pendapatan.
14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan
keuangan.
15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.
16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Subbagian Keuangan.
18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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2.3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian,
ketatausahaan,
pengelolaan
barang
milik
daerah,
kerumahtanggaan,
kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum,
perpustakaan, dan kearsipan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas
di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah,
kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi,
kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar.
5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan
penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
8) Melaksanakan
pengelolaan,
fasilitasi, pelayanan
dan pengendalian
administrasi perjalanan dinas.
9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.
11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang
ketatausahaan dan administrasi umum.
12) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi,
dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
13) Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana
dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari
dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak
ketiga.
14) Melaksanakan
pembinaan,
fasilitasi,
dan
pelayanan
di
bidang
kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan.
16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan
masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.
17) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang
dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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3.

KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang
meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi dan
industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata.
4) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata,
pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas
umum
dan
fasilitas
pariwisata,
pemberdayaan
masyarakat,
dan
pengembangan investasi bidang pariwisata.
5) Merumuskan kebijakan teknis peningkatan kualitas dan keragaman produk
usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan
insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha
pariwisata.
6) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan
fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan
pengembangan investasi bidang pariwisata.
7) Menyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata,
peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif
pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
8) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata,
pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas
umum
dan
fasilitas
pariwisata,
pemberdayaan
masyarakat,
dan
pengembangan investasi bidang pariwisata.
9) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata,
peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif
pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
10) Memfasilitasi kegiatan
pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata,
pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas
umum
dan
fasilitas
pariwisata,
pemberdayaan
masyarakat,
dan
pengembangan investasi bidang pariwisata.
11) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata,
peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif
pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata.
13) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang
destinasi dan industri pariwisata.
14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang
destinasi dan industri pariwisata.
15) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas di bidang destinasi dan industri pariwisata.
16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
administrasi umum Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
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17) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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3.1. KEPALA SEKSI DESTINASI PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata yang meliputi penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pengkoordinasian,
pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi
pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Destinasi
Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang destinasi pariwisata.
4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik
Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan
masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis program dan
kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan
pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang
pariwisata.
6) Melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Daerah.
7) Melaksanakan
kegiatan
perintisan
pengembangan,
pembangunan,
pemantapan dan revitalisasi Daya Tarik Wisata.
8) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata.
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata.
Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan investasi di bidang
pariwisata.
Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan
pengembangan destinasi pariwisata.
Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan
fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan
pengembangan investasi bidang pariwisata.
Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang destinasi
pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
destinasi pariwisata.
Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
destinasi pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Destinasi Pariwisata.
Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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3.2. KEPALA SEKSI INDUSTRI PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata yang meliputi penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
pengkoordinasian,
pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang industri
pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Industri
Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang industri pariwisata.
4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan peningkatan
kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas,
peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha
pariwisata,
penguatan
kemitraan
usaha
pariwisata
dan
insentif
pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
5) Memproses
pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan
peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan
fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha
pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
6) Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha
pariwisata.
7) Melaksanakan
koordinasi kegiatan peningkatan fasilitas, peraturan
perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata.
8) Melaksanakan koordinasi kegiatan penguatan kemitraan usaha pariwisata.
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan
pengembangan industri pariwisata.
Melasanakan kegiatan pendataan dan pembinaan usaha pariwisata.
Menyusun bahan laporan kegiatan kegiatan peningkatan kualitas dan
keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan
perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata,
penguatan kemitraan usaha pariwisata.
Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang industri
pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
industri pariwisata.
Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
industri pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Industri Pariwisata.
Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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4.

KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata
yang
meliputi
perumusan
kebijakan,
pengkoordinasian,
pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran dan
kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang
Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
4) Merumuskan kebijakan teknis pemasaran terpadu dan pengembangan
promosi destinasi tematik.
5) Merumuskan kebijakan teknis
penguatan organisasi kepariwisataan,
pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan.
6) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemasaran terpadu dan
pengembangan promosi destinasi tematik.
7) Mengarahkan
dan
mengendalikan
kegiatan
penguatan
organisasi
kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
8) Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi
destinasi tematik.
9) Mengkoordinasikan
kegiatan
penguatan
organisasi
kepariwisataan,
pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan.
10) Memfasilitasi kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi
destinasi tematik.
11) Memfasilitasi kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan
sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan.
12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang
pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
administrasi umum Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan
Pariwisata.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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4.1. KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata yang meliputi
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran
pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemasaran
Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang pemasaran pariwisata.
4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan pemasaran terpadu
dan pengembangan promosi destinasi tematik.
5) Memproses konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan
pemasaran terpadu serta pengembangan promosi destinasi tematik.
6) Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu.
7) Melaksanakan kegiatan pengembangan promosi destinasi tematik.
8) Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan pemasaran terpadu dan
pengembangan promosi destinasi tematik.
9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemasaran
pariwisata.
10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pemasaran pariwisata.
11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
pemasaran pariwisata.
12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Pemasaran Pariwisata.
13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata.
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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4.2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PARIWISATA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata yang meliputi
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan
pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi
Kelembagaan Pariwisata.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang kelembagaan pariwisata
4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan penguatan organisasi
kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan penguatan
organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata
dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
6) Melaksanakan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan.
7) Melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan penguatan organisasi
kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kelembagaan
pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
kelembagaan pariwisata.
Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
kelembagaan pariwisata.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Kelembagaan Pariwisata.
Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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5.

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan yang meliputi perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang
Kepemudaan.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang kepemudaan.
4) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan
pengembangan pemuda.
5) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan perlindungan pemuda
dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan
di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan
perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan
dan pengembangan pemuda.
9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan perlindungan
pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan
pengembangan pemuda.
11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan perlindungan
pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang
kepemudaan.
13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
kepemudaan.
14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas di bidang kepemudaan.
15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
administrasi umum Bidang Kepemudaan.
16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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5.1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
4) Menyusun
konsep
keserasian dan kebijakan pemberdayaan dan
pengembangan pemuda.
5) Memproses pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan.
6) Melaksanakan
pengembangan
keserasian
kebijakan
pemberdayaan,
pengembangan IPTEK dan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ).
7) Melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan
pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
8) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
9) Melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
10) Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
11) Melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang
kepemudaan.
12) Melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan,
aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.
13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan
dan pengembangan pemuda.
14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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5.2. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEPEMUDAAN
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan
Lembaga Kepemudaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga
kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi
Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga
kepemudaan.
4) Menyusun konsep pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga
kepemudaan.
5) Memproses pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
6) Melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
7) Melaksanakan koordinasi antar Dinas terkait dan koordinasi dengan lembaga
non pemerintah dan masyarakat.
8) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
9) Melaksanakan
pembinaan
perencanaan,
penelitian,
pengembangan,
pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang
kepemudaan.
10) Melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana kepemudaan.
11) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
Kepemudaan.
12) Mengelola sarana dan prasarana kepemudaan.
13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perlindungan
pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan, dan Olahraga di bidang perlindungan pemuda dan
pemberdayaan lembaga kepemudaan.
16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga
Kepemudaan.
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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6.

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan yang meliputi perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang keolahrgaan, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Uraian Tugas
1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang
Keolahragaan.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang keolahragaan.
4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan
dan pengembangan olahraga.
5) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan
lembaga keolahragaan.
8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga
keolahragaan.
10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan
dan pengembangan olahraga.
11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang
keolahragaan.
13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
keolahragaan.
14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Dinas di bidang keolahragaan.
15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
administrasi umum Bidang Keolahragaan.
16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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6.1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga
yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
pemberdayaan dan pengembangan olahraga, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi
Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
4) Menyusun konsep pengembangan keolahragaan.
5)

Memproses pengembangan keolahragaan dan pembinaan keolahragaan.

6)

Melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan olaharaga serta
pengembangan manajemen olahraga.

7)

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan pengelolaan
keolahragaan.

8)

Melaksanakan penyelenggaraan
pendanaan keolahragaan.

9)

Melaksanakan peningkatan profesionalisme
pembina olahraga.

pekan

dan

kejuaraan

olahraga

serta

atlit, pelatih, manajer dan

10) Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan,penghargaan dan
kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga,
serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat,aktivis keolahragaan skala
kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
11) Melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas
Kabupaten/Kota dan pembangunan serta pembinaan prestasi olahraga.
12) Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah,
dan internasional.
13) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan,
pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.

pembinaan

14) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk
olahraga unggulan.
15) Melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan
standart di bidang keolahragaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan
olahraga maupun pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan
dan pengembangan olahraga.
17) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
18) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
19) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
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20) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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6.2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ILMU
INDUSTRI DAN LEMBAGA KEOLAHRAGAAN

PENGETAHUAN

DAN

TEKNOLOGI

a. Tugas
Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan yang meliputi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga
Keolahragaan.
Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina
pelaksanaan tugas bawahan.
Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman
teknis di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan
lembaga keolahragaan.
Menyusun konsep pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan
pengembangan industri olahraga.
Memproses
pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan
pengembangan industri olahraga.
Koordinasi antar dinas atau instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non
pemerintah dan masyarakat.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.

9) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran /dana.
10) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
11) Melaksanakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
12) Melaksanakan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
13) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan
olahraga.
14) Mengelola sarana dan prasarana olahraga.

sarana

dan

prasarana

15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga
keolahragaan.
17) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang
bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga
keolahragaan.
18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum
Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga
Keolahragaan.
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19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Industri dan Lembaga Keolahragaan.
20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd
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IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 196812281994031006
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