
KEPALA DINAS 
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda, 
olahraga, pariwisata dan sistem informasi. 
 
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 
 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya 
 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 
SEKRETARIS 

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 
dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan 
program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 
 
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 
 Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan  kesekretariatan 
 Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu 
 Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas 
 Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan 
 Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta 

hubungan masyarakat 
 Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
 Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan 
 Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas dinas 
 Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas 
 Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas 
 Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan 
 Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau 

pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan 
 
a. Sub Bagian Penyusunan Program 

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. 
 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan progam kerja operasional kegiatan pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas 
 Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas 
 Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dinas 
 Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang 

pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain 

dilingkungan dinas 
 
 
 



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 
kepegawaian. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian 
 Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan 

pengelolaan dokumentasi dan kearsipan 
 Pelaksanaan pembuatan dan penggandaan naskah dinas 
 Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan 

kepada sub unit kerja dilingkungan dinas 
 Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrai perjalanan dinas 
 Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas 
 Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat 
 Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor 
 Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung 

kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya 
 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelengkap dinas 
 Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris perlengkapan dinas 
 Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas 
 Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-

undangan 
 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta 

dokumen kepegawaian 
 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai 
 Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai karis /karsu, taspen, askes dan pemberian 
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai 

 Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan struktural, 
teknis dan fungsional serta ujian dinas 

 Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai 
 Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai 
 Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah /janji pegawai 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas 
c. Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
dinas. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas 
 Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas 
 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja 
 Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan 

penghasilan bagi pegawai negeri sipil 
 Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program pelaksanaan 

pengelolaan keuangan 
 Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas 
 Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembiayaan 

administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas 



 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dinas 

 Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 
keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan dinas 

 Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas 
pengelolaan keuangan 

 Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran 
pelaksanaan tugas dinas 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan dinas dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas 
 
BIDANG PEMUDA 
Kepala Bidang Pemuda di Pimpin oleh Kepala Bidang 
Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan, 
pendidikan dan pelatihan serta fasilitas aktivitas organisasi kepemudaan. 
 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dibidang kepemudaan 
 Penetapan kebijakan dibidang kepemudaan 
 Fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas organisasi 

kepemudaan 
 Pelaksanaan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) 
 Pelaksanaan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme kepemimpinan dan kepeloporan 
 Pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan 
 Pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan 
 Evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau 

pihak ketiga dibidang kepemudaan 
 

Bidang Pemuda membawahkan : 
a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan 

Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan organisasi 
kepemudaan. 
 

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja pembinaan organisasi kepemudaan 
 Fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas organisasi 

kepemudaan 
 Pelaksanaan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) 
 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan 
 Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan 
 Pemberian bimbingan supervise dan konsultasi kepemudaan 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi kepemudaan dengan sub unit kerja lain 

dilingkungan dinas 
 
 
 
 



b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan 
Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi 
pendidikan dan pelatihan kepemudaan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja pendidikan dan pelatihan kepemudaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme dan ilmu pengetahuan 

kepemudaan 
 Pembinaan dan fasilitasi kapasitas lembaga kepemudaan 
 Pelaksanaan koordinasi peningkatan peran dan kreatifitas organisasi kepemudaan 
 Fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan 
 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan 

kepemudaan 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan dengan sub unit kerja lain 

dilingkungan dinas 
 

c. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan 
Kepala Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas pokok 
merencankan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pengembangan dan fasilitas aktivitas organisasi kepemudaan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi aktifitas organisasi kepemudaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi aktifitas organisasi kepemudaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan sistem penganugerahan prestasi organisasi kepemudaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan dukungan sarana prasarana organisasi kepemudaan 
 Koordinasi dan fasilitasi dukungan aktifitas kepemudaan 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi fasilitasi aktifitas organisasi kepemudaan dengan sub unit kerja lain 

dilingkungan dinas 
 
BIDANG OLAHRAGA 
Bidang Olahraga di pimpin oleh Kepala Bidang 
Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordiasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang olahraga yang meliputi pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga 
serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia olahraga. 
 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan 
 Penetapan kebijakan dibidang keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pengembangan dan keserasian olahraga 
 Penetapan kebijakan penyelenggaraan keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pengelolaan keolahragaan 
 Penetapan Kebijakan penyelenggaraan pekan kejuaraan olahraga 
 Penetapan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga 
 Penetapan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan 
 Penetapan kebijakan fasillitasi dan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan 

Pembina olahraga 
 



 Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga 
 Penetapan kebijakan penyusunan pedoman dan standar kinerja lembaga keolahragaan 
 Penetapan kebijakan penyusunan pedomandan standar kriteria lembaga keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan 

kebugaran jasmani masyarakat 
 Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
 Evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau 

pihak ketiga dibidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan 
 
Bidang Olahraga, membawahkan : 
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan  

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan, pengembangan 

dan pengawasan keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan 
 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan keolahragaan 
 Pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar dibidang 

keolahragaan 
 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga 
 Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga 
 Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan keolahragaan 
 Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan dengan 

sub unit kerja lain dilingkungan dinas 
 

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga mempunyai 
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 
tugas pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembangunan dan 

peningkatan sarana dan prasarana olahraga 
 Pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan dan peningkatan 

sarana dan prasarana olahraga 
 Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga 
 Pelaksanaan usulan dan rencana kebutuhan pembangunan dan peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga 
 Pelaksanaan dan pengembangan IPTEK dibidang pembangunan dan peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga 
 Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi pembangunan dan peningkatan 

sarana dan prasarana olahraga 
 Pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat 

dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga 



 Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan dan peningkatan sarana dan 
prasarana olahraga 

 Penyusunan kriteria pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga 

dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas 
 

c. Seksi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia ( SDM ) Olahraga 
Kepala Seksi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia ( SDM ) Olahraga 
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia 
olahraga. 
 

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan dan 

peningkatan profesionalisme sumber daya manusia olahraga 
 Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumber daya 

manusia olahraga 
 Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia 

olahraga melalui aktifitas keolahragaan 
 Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktifitas keolahragaan lintas kecamatan 
 Penyusunan dan fasilitasi pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan 

profesionalisme sumber daya manusia olahraga 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumber daya 

manusia olahraga dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas 
 
BIDANG PARIWISATA 
Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang 
Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang meliputi 
pelayanan pariwisata, sarana wisata serta kerjasama dan pengembangan kepariwisataan. 
 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pengembangan pariwisata 
 Penetapan kebijakan RIPPDA 
 Penetapan kebijakan pengembangan sistem informasi pariwisata 
 Penetapan kebijakan penerapan standarisasi bidang pariwisata 
 Penetapan kebijakan pedoman pengembangan destinasi pariwisata 
 Penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata 
 Penetapan pedoman perencanaan pemasaran kepariwisataan 
 Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran pariwisata 
 Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata 
 Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran kepariwisataan 
 Penetapan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata 
 Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan pariwisata 
 Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan pariwisata 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi atau pihak 

ketiga dibidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata 

 

 



Bidang Pariwisata, membawahkan : 
a. Seksi Pelayanan Pariwisata 

Seksi Pelayanan Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan pelayanan pariwisata. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pengembangan dan pelayanan 

pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengembangan sistem informasi pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penerapan standarisasi bidang pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan dalam pembinaan usaha dan pengembangan usaha 

pariwisata 
 Penyusunan rumusan penetapan pedoman perencanaan pemasarana pariwisata 
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata 
 Penyusunan rumusan penyelenggaraan promosi pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan fungsinya 

 
b. Seksi Sarana Wisata 

Kepala Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana 
pariwisata. 
 

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana 

pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pedoman pengembangan destinasi pariwisata 
 Pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin usaha pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan 

informasi pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penerapan bidang pariwisata nasional dan penetapan 

tagline pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan 

dan pariwisata nasional 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya 
 

c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kepariwisataan 
Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kepariwisataan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pengembangan pola kerjasama dan pengembangan kepariwisataan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pengembangan pola kerjasama dan 

pengembangan kepariwisataan 
 Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan 

penyelenggaraan pameran pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan 

widyawisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi 

pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan widyawisata serta pengiriman dan 

penerimaan peserta grup widyawisata 



 Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan event promosi diluar negeri dengan koordinasi 
pemerintah dan propinsi 

 Penyusunan rumusan kebijakan penelitian pariwisata 
 Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

 
BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KERJASAMA KEOLAHRAGAAN 
Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan dipimpin oleh seorang kepala bidang 
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan dan mengendalikan tugas-tugas di 
bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan yang meliputi sarana dan 
prasarana, pengembangan sistem informasi dan teknologi serta kerjasama keolahragaan. 
 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengembangan sistem informasi dan 

kerjasama keolahragaan 
 Penetapan kebijakan dibidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pengembangan IPTEK keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pola kerjasama dan informasi keolahragaan 
 Penetapan kebijakan peningkatan dan penumbuhkembangan peran serta secara lintas 

bidang dan sektoral serta masyarakat 
 Penetapan kebijakan fasilitasi dan pengembangan manajemen olahraga 
 Penetapan kebijakan fasilitasi dan kemitraan industri kewirausahaan olahraga 
 Penetapan kebijakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan 

pelaku olahraga 
 Penetapan kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditas dan sertifikasi 

keolahragaan 
 Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi 

keolahragaan 
 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan sistem informasi dan kerjasama 

keolahragaan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

 
Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan membawahkan : 
a. Seksi Sarana dan Prasarana 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan sistem 
informasi dan kerjasama keolahragaan. 
 

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan kegiatan 

peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi keolahragaan 
 Penyusunan pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengembangan IPTEK dalam pembangunan sarana dan 

prasarana informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan pola pengembangan kemitraan pemerintah dengan 

masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi dan kemitraan industri dan kewirausahaan sarana 

dan prasarana informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan 

sarana dan prasarana pelaku olahraga 
 Penyusunan rumusan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat sarana 

dan prasarana informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan pembangunan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana 

sistem informasi keolahragaan 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 



b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi 
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pengembangan sistem informasi dan teknologi keolahragaan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan sistem 

informasi dan teknologi keolahragaan 
 Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan dibidang pengembangan sistem informasi keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan pengembangan IPTEK dalam pengembangan sistem 

informasi dan teknologi keolahragaan 
 Penetapan kebijakan fasilitasi dan pengembangan manajemen olahraga 
 Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi 

keolahragaan 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 
 

c. Seksi Kerjasama Keolahragaan 
Kepala Seksi Kerjasama Keolahragaan mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kerjasama 
keolahragaan. 

 
Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut : 
 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan kerjasama 

keolahragaan 
 Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kerjasama keolahragaan 
 Penyusunan rumusan kebijakan pola pengembangan kemitraan keolahragaan pemerintah 

dengan masyarakat 
 Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan dan penumbuhkembangan peran serta secara 

lintas bidang dan sektoral serta masyarakat 
 Penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi dan kemitraan industri kewirausahaan olahraga 
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 
 


