
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENOAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR ^^TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMUDA. OLAHRAGA, DAN 
PARIWISATA KABUPATEN BOYOLALI

DENOAN RAHWAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

M«nimbang

Mengingat

bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman guna mcnunjang kelancaran 

pelakaanaan tugas Dinas Pemuda, Olahraga. dan 
Panwisata Kabu paten Boyoiali, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan 

pada Dinas Petnuda, Olahraga, dan Pariuisala Kabupaten 

Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupaten Oalam 

Lingkungan Propin ai Djawa Tengah (Behta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 148» Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang ....
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipi! Negara (Lembaran Negara Repubitk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu pa ten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183};

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekms pada 
Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26|;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOUU TENTANG URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, 
DAN PARIWISATA KABUPATEN BOYOIALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
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Fasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemenncahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggara an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelen®araan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menu rut asas otonomi dan tugas 
pembantu an dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam si stem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani. memberdavakan, dan menyejahterakan 

masyarakat.

S. Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

9. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat 
Disporapar adalah Dinas Pemuda. Olahraga. dan Pariwisata Kabu paten 

Boyolali.

10. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah yang Selanjutnya disingkat 
UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tenentu pada Dinas 

Daerah.

6

7.

BAB 11

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

Disporapar

Paaal 2 ....

i'
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Pasal 2
(1) Diaporapar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjad) kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan 

olahraga, dan pariwisata.
(2) Disporapar acbagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin o!eh Kepala 

Disporapar yang Tnempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pern ban tuan yang diberikan kepada daerah di bidang 

kepemudaan dan olahrage. dan pariwisata.
(3) Uraian tugas Kepala Disporapar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

kepemudaan dan olahraga. dan pariwisata sesuai dengan peraturan 
perudang-undangan dan pertimbangan teknis bidang kepemudaan 

dan olahraga. dan pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mcnetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sum her daya agar 
penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditencukan;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

c. mengoordinasikan prioritas pengaturan, pembinaan dan
peningkatan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

f. mengoordinasi menyelenggarakan rekomendasi/perizinan di bidang 
kepemudaan dan olahraga. dan pariwisata sesuai kewenangannya;

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan 

usaha pariwisata serta pemuda dan olahraga;
h. melaksanakan pembinaan terhadap UPT;
i. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja 

urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan 
pariwisata sesuai dengan peretKanaan dan indicator si stem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;

j. memberikan ^



k.

1.
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memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 
aesuai bidang tugasnya scbagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

merumuskan laporan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan 
pariwisata berdasarkan data dan analisa sebagai inibrmasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina^ mengawasi, dan menilai kinerja bawahan ae&uai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target klneija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungai Sekretariat

Paragraf I 

Sekretariat

Pasal3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi percncanaan, keuangan dan 

peiaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di tingkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagai m ana dimaksud pads ay at (1| dipimpin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan pemberian pelayanan administraiif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata uaaha, 
perlen^capan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 
semua unsur di lingkungan Dinas,

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ay at (2|, adaiah 
sebagai berikut:

a. mcnyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat» keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menv'UBun
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b. menyusun perencanaan di pengaJolaan surat-menyurat, 
kerumahtan^an, hubungan znasyarakat, keprotokolan, kearaipan, 
barang inventahd. ke)embagaan» adminiatrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Oisporapar sesuai prosedur dan kecentuan 
peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertan^ungjawabkan agar tcrausun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangu nan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aurat^menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan. kearaipan, 
baxang inventahs. kelemb^aan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Disporapar berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendiatribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaJan dengan efektif. efisienf dan lepat sasaran;

e. menyclia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
kctentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menujangan pelaksanaan tugas Disporapar 

secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar 

terwujud tertib administrasi kepegawai dan kineija pegawai yang 
optimaJ dalam mendukung pelaksanaan tugas Disporapar;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan. veriilkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Disporapar meliputi penyiapan bahan rencana 

kebutuhan barang, perbendaharaan. veriflkasi, pembukuan. dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventahs;

1. menyelia

r
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i. menyelia penyelenggaraon penyusunan rencana, progiam, dan 
kegiatan penyclenggaraan di bidang kesckretariatan. dan penetapan 
tas^et kincrja scrta pelaporannva sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundangundangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungawabkan agar teru'ujud tertib administrasi 

perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 

kinerja yang baik;

j. melaksanakan pengendalian dan evaJuaai pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indicator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pen dapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebtjakan penyelenggaraan tugas bidang kepemudaan 
dan olahr^a. dan pariwisata berjalan sesuai ketcntuan peraturan 

peru n dan g> u n dan gan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungawaban pelaksanaan 

tugas;

m. meoibina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organ isasi.

Paragraf 2

Subba^an Umum dan Kepegawaian

PasaJ 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan persuratan, urusan tata usahaf kearsipan» urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 
penataan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai m ana dimaksud pada ay at 
(If dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha. kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik 

daerah.

(3) Uraian ....

r
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(3} Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyuaun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 

menyurat. kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. 
kearsipan. pengelolaan barang inventans, kelembagaan, 
administrasi. dan pengelolaan kepegawaian pad a Disporapar sesuai 
ketentuan peracuran perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis ^ar pelaksanaan tugas dapat beqaJan aesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat* 
menyurat. kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan. 
kearsipan. barang inventans, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Disporapar sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pern bangu nan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan su rat-menyurat.
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventans, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Disporapar berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas bezjalan 
dan bcrhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dein pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terw'ujud tertib administrasi pengelolaan 

kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanan tugas Disporapar 
secara optimal:

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar tenAotjud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan sort a tenvujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 
pelaksanan tugas Disporapar secara optimal;

i. menyelia ....
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i. raenyelia pelaVsanaan pengelolaan administrasi kepegawaian aeauai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
tingkungan seauai prosedur dan ketentuan peraturan perundang* 
undangan agar terwujud ketertiban. keamanan. dan kenyamanan 
Ingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang>undengan agar 
terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 

mendukung pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinexja;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan pengelolaan» peningkatan SDM dan analisis 
kebutuhan kebutuhan kepegawaian, dan pengiriman peserta diklat/ 

kursus sesuai dengan bidang tugasnya;

p. melaksanakan pengelolaan aset/ barang milik daerah. kearsipan, 
kerumahtanggaan dan urusan umum;

q. meenbina. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang>undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ptmpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pa sal 5 ..
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Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinaai pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
veriOkasi. dan pembukuan,

(2) Subbagian Keuangan aebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin 
oieh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugaa memimpin 

pelaksanaan pen via pan koordinasi pengelolaan keuangan, 
penatausahaan, akuntansi, verifikaai, dan pembukuan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud 
ayat (2). adaJah sebagai berikut;

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

administrasi keuangan pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang pengelolaan administrasi 

keuangan pada Disporapar sesuai p rosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tcrsusun dokumen administrasi 
keuangan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan pada Disporapar berdasar 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bah an dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai 

lingkup tugasnya;

r menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

g. meiaksanakan intensifikast dan ekstensillkasi pendapatan di 
lingkup tugasnya;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan. veriflkasi. rekapitulasi dan dokumentast pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

j. mengurus ....
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j. men gurus gaji dan tunjangan pegawai;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. memberikan saran. pondapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun te nulls berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekrecariat beijalan 
sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang>undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasitnya sesuai tai^et kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Peiaporan

Pa sal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Peiaporan raempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan pcnyusunan perencanaan 
program, kegiatan, dan peiaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Peiaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepaia Subbagian Perencanaan dan Peiaporan 

yang me m puny a i tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan rencana, program* kegiatan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepaia Subbagian Perencanaan dan Peiaporan 
sebf^aiinana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai behkut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan seta penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kineija pada Disporapar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun bahan peirncanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kincQa pad a Disporapar sesuai prosedur dan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 
serla penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 
kinerja pada Disporapar l)erdasar kewenangan dan 
mempeitimbangkan dumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dengan efektif dan efisien;

d. mendiscribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di Ungkup 
tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinaaian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinetja 

Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Peneiapan 
Kinetja, serta Pengukuran Kineija;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinaaian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 

Akuniabilitas Kinerja Instanai Pemerintah, dan laporan latnnya 
sesuai lingkup tugasnya:

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 

indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat betjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi 
kegiatan sesuai Ungkup tugasnya;

1. membina .. .

<r



- 13 -

I membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan ha8iln>a sesuai target kineija; dan

m. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh plmpinan 
aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga

Tugaa dan Fungai Bidang Kepemudaan 

Paragraf I
Bidang Kepemudaan

Pa sal 7
(1) Bidang Kepemudaan mem puny ai tugaa melaksanakan urusan di bidang 

pcmbinaan kepemudaan.
(2) Bidang Kepemudaan aebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang mem puny ai tugaa memimpin 

pelaksanaan urusan di bidang pern binaan kepemudaan.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kepemudaan aebagaimana dimakaud pada 

ayat {2|. adalah sebagai benkut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang kepemudaan pada Disporapar 

seauai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan aasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang kepemudaan pada Disporapar 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

pwrencanaan yang sesuai dengan rencana auategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan pada 

Disporapar bcrdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas beijaian dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang lugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program 

penyelenggaraan pendidikan pelatihan/bimbingan teknis/penataran 

untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan potensi 
kepem udaan;

f. melaksanakan ....
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f. melakfidnakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan bidang 

kepemudaan yang berorientaai panwtaata;
g. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kineija di 

bidang kepemudaan sesuai dengan perencanaan dan indicator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan daJam rangka 

perbaikan kinerja;

h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau teiaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kepemudaan 
beijalan sesuai ketentuan pernturan perundang-undangan;

i menyusun laporan cii bidang kepemudaan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

j. membina< mengawasi. dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan dan Pen gem ban gan Pemuda

Pasal 8
(1) Seksi Pemberdayaan dan Pen gem ban gan Pemuda mempunyai tugas 

melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan dan pengembangan 
pemuda.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan 
Pengembangan Pemuda yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
urusan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 

sebagaimana dimaksud pads ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan 

pengembangan pemuda pada Disporapar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun ....
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b- menyuaun bah an pcrencanaan di bidang pembcrdayaan dan 

pengembangan pemuda pada Disporapar sesuai prosedur dan 
ketcntuan peraturan peru ndang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen pcrencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugaa di bidang pembcrdayaan dan 

pengembangan pemuda pada Disporapar bcrdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mcndialnbusikan tugas, memberikan petunjuk dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
betjal^n dengan efektif, eHsien* dan tepat sasaran;

c. menyiapkan bahan pen>'usunan program peningkatan 
pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

f. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan pemberdayaan dan 
pengembangan potensi pemuda;

g. menghimpun dan mengolah data kegiatan dan aktivitas 
kepemudaan, potensi pengembangan kreativitas pemuda;

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program
pcnyelenggaraan pendidikan pelatihan/bimbingan teknis/penataran 
umuk meningkatkan kompetensi, pemberdayaan, dan
pengembangan potensi kepemudaan;

t. menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembinaan 
pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

j. melaksanakan pengendalian dan cvaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan daJam rangka perbaikan kineija,

k. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis l>erdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan pcnyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan 

dan pengembangan pemuda berjalan sesuai ketentuan peraturan 
perunda n g-u nda n gan;

l. menyusun laporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan 

pemuda berdasarkan data dan analisa sebagai in formas) dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan peru ndang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan ....

f
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n. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

aeBuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daJam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Pemuda dan Pcmberdayaan Lembaga Kepemudaan

Pasal9

(1) Sekai Perlindungaji Pemuda dan Pcmberdayaan Lembaga Kepemudaan 

mempunyai fugas melaksanakan urusan di bidang perlindungan 
pemuda dan pcmberdayaan lembaga kepemudaan.

(2) Sekai Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan 
aebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekal 
Perlindungan Pemuda dan PembeirJayaan Lembaga Kepemudaan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang 

perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan 

Lembaga Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

menyusun bah an kebijakan teknis di bidang perlindungan pemuda 
dan pemberdayaan lembaga kepemudaan pada Disporapar aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan seauai dengan 
easaran dan tujuan yang teiah ditetapkan:

menyusun Ijahan perencanaan di bidang perlindungan pemuda dan 
pemberdayaan lembaga kepemudaan pada Disporapar sesuai 
proaedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumcn 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang perlindungan pemuda dan 
pemberdayaan lembaga kepemudaan pada Disporapar berdaaar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efekiif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menghimpun dan mengolah data lembaga kepemudaan:

a.

b.

c.

d.

f. meneliti
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1.

f. meneliti dan mengkaji keteniuan peraturan perundang-undangan 

tentang perlindungan pemuda dan mengoordinasikan dengan 
instansi terkait untuk kelancaran kegiatan yang berhubun^n 

dengan akti\itas pemberdayaan dan pengembangan lembaga 
pemuda;

g. melaksanakan dan memfasilitaai pelakaanaan program
penyelenggaraan pendidikan pelatihan/bimbingan teknis/penataran 

untuk meningkatkan kompetensi, pemberdayaan. dan 
pengembangan lembaga kepemudaan;

h. memfaailitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan 

perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;

menyiapkan bahan rekomendaai terkait dengan bantu an 
kepemudaan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga 

kepemudaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian intemaJ yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinetja;

memberikan saran, pendapai dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan 

pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang perlindungan pemuda dan 

pemberdayaan lembaga kepemudaan berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinetja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

1.

m.

n.

Bagian Keempat

Tugas dan Pungsi Bidang Keolahragaan 

Paragraf 1

Bidang Keolahragaan

Pa sal 10 .

/i
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Paaal 10

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan uruaan di 
Bidang Keolahragaan.

(21 Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh KepaJa Bidang Keolahragaan yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan urusan di Bidang Keolahragaan.

(31 Uraian tugas Kepala Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang keolahragaan pada 
Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang keolahragaan pada Disporapar 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungiawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keolahragaan pada 

Disporapar berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membehkan petunjuk dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menelid dan mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan bidang keolahragaan;
f- menyusun konsep rencana program kegiatan bidang keolahragaan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan cabang-cabang 

olahraga dengan instansi terkait;

h. memberi layanan teknis di bidang keolahragaan;

i. menyusun usulan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana olahraga;
j. menyusun petunjuk teknis yang berhungan dengan peraturan- 

peraturan di bidang keolahragaan;

k. mengoordinasikan pembmaan atlit berpotensi dan berprestasi 

dengan instansi terkait.

l. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kineija di 
bidang keolahragaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija:

m. memberikan
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m. memberikan saran, pendapat dan pertlmbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah krbijakan penyelenggaraan tugas di bidang keolahragaan 

beijalan sesuaJ ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyoisun laporan di bidang keolahragaan berdasarkan data dan 
anal Isa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelakaanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

n.

o.

Paragraf 2
Sekai Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal 11

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas 
melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan dan pengembangan 

olahraga.
(2| Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

urusan di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan 

pengembangan olahraga pada Disporapar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang tel ah ditetapkan:
b. menyusun bah an perencanaan di bidang pemberdayaan dan 

pengembangan olahraga pada Disporapar sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
C. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan 

pengembangan olahraga pada Disporapar berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber days agar pelaksanaan tugas betjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ...
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d. mendistnbusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, ef^sien. dan tepat aasaran;

e. menyusun bahan penyempumaan dan pengexnbangan Seksi 
Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;

f. membenkan bimbingan dan pembinaan dalam memngkatkan 

pemberdayaan dan pengembangan olahraga;

g. melaksanakan dan memfasilitasi program kegiatan bimbingan 
teknis/pendidikan pelacihan untuk peningkatan kompetensi 
pemberdayaan dan pengembangan olahraga;

h. melaksanakan pembinaan atlit berpotensi dan berpreataai dengan 

instanai terkait;

i. membenkan layanan teknis peraturan-peraturan olahraga;

j. menyuaun bahan penyempumaan sistem pembinaan 
pengembangan olahraga;

k. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan dan peraturan-peraturan 
keolahragaan;

l. mengoordinasikan. melaksanakan dan menyelenggarakan event 
aerta peningkatan prestasi olahraga;

m. mengembangkan dan menciptakan jenis-jenis cabang olahraga yang 

berorientasi wisata;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan bantuan bantusm 
alat-alat olahraga;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kmeija;

p. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyeienggaraan tugas di bidang pemberdayaan 
dan pengembangan olahraga berjalan sesuai ketentuan peraturan 
pe ru ndan g-u nd an gan;

q. menyusun laporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan 
olahraga berdasarkan data dan analisa eebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
r. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

s. melaksanakan
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melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan da lam 

rangka mendukung kinerja organiaasi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan llmu Pengetahuan Industri dan Lembaga Keolahragaan

Paaal 12

(If Seksi Pengembangan (Imu Pengetahuan Industri dan Lembaga
Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan unisan di bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan industri dan lembaga keolahragaan.

(2) Seksi Pengembangan llmu Pengetahuan Industri dan Lembaga
Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1| dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pengembangan llmu Pengetahuan Industri dan Lembaga 

Keolahragaan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan 
di bidang pengembangan ilmu pengetahuan industri dan lembaga 
keolahragaan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan llmu Pengetahuan Industri 
dan Lembaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ay at (2)T 
adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ilmu 
pengetahuan industri dan lembaga keolahragaan pada Disporapar 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijaian sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan ilmu 
pengetahuan industri dan lembaga keolahragaan pada Disporapar 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokuenen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

C. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ilmu 
pengetahuan industri dan lembaga keolahragaan pada Disporapar 
berdasar kewenangan dan mem pent m ban gkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. melakukan pendataan industri dan lembaga yang berhubungan 
dengan keolahragaan;

f. menvusun ..



- 22 -

f. menyusun dan mengusutkan kerjasama dengan industri dan 
lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan untuk 
pengambangan potensi timu pengetahuan di bidang induatri 
keolahragaan i

g. membantu mengoordinaaikan pelakaanaan bimbmgan teknia/ 

pendidikan pdatihan untuk meningkatkan kompetenai di bidang 
ilmu pengetahuan induatri dan lembaga keolahragaan;

h. menyiapkan sarana dan prasarana bagi pengunjung dan pemakai 
tern pat olahraga;

t. mengoordinaaikan dan melaksanaJcan kerjasama pengelolaan 

lapangan dan tern pat olahraga dan menyetorkan basil pendapatan 
ke Kas Daerah;

j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan. menjaga keamanan dan 
ketertiban lapangan dan tempat olahraga;

k. merintis dan upaya pengembangan 
keolahragaan sesuai bidang ugasnye;

industri dan lembaga

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kineija di 
bidang pengembangan ilmu pengetahuan industri dan lembaga 
keolahragaan sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

m. membenkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan industri dan lembaga 
keolahragaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

n. menyusun laporan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan 

industri dan lembaga keolahragaan berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan perranggungawaban pelaksanaan tugas;

o. memhina, mengawasi, dan menilai kineija hawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tar^t kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organiaasi.

Bagian KeLima

Tugas dan Fungsi Bidang Destinasi dan Industn Fariwiaata

Paragraf 1 ....

r
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Paragraf I

Bidang E>e8t]nasi dan Industri Pariwisata 

Pasal 13

(1) Bidang Deatinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugaa 

melaksanakan urusan di bidang destinasi dan industri pariuisata.

(2) Bidang Destinasi dan Industh Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) dipimpin oleh Repaid Bidang Destinasi dan tndustri Pariwisata 
yang mem puny ai tugas memimpin dan mengoordinasikan petaksanaan 

urusan di bidang destinasi dan induscri pariwisata.

(3) Uraian tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2\, adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri 

pariwisata pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
betjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang destinasi dan industri pariwisata 
pada Disporapar sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gun an daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang destinasi dan 
industri pariwisata pada Disporapar berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optima);

d. mendistribusikan tugas, meml)erikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan lepat sasaran;

e. menyiapkan bahan, perencanaan, pernbangunan, pengembangan, 
pernbinaan, pemantauan, pemelibaraan dan pengelolaan destinasi, 
infrastrukluf, ekosistem, dan industry* pariwisata;

f. mclaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

g. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kiyian dan/aiau telaahan 
agar arah kebijakan penyelcnggaraan tugas di bidang destinasi dan 
industri pariwisata berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

h, menyusun

/'
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h. znenyu»un laporan di bidang destinasi dan industri panwisata 
berdasarkan data dan analisa sebagai fnformaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

i. oiembina, mengawasi, dan meniiai kinerja bawahan seauai 

ketentuan peraturan penindang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai scBuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragra/2

Seksi Pengembangan Deslinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisaia

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Panwisata 

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengembangan 
destinasi, infrastruktur dan ekosistem panwisata.

(2) Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Panwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Seksi 
Pengembangan Destinasi. Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisau yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang 
pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem panwisata.

(3) Uraian tugas Kepaia Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan 
Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata pada Disporapar 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan destinasi.
infrastruktur dan ekosistem pariwisata pada Disporapar sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, 
infrastruktur dan ekosistem panwisata pada Disporapar berdasar 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optima).

d. mendistribusikai^^.
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d. mendistribusikan tugas, memberikarj perunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif^ efiaien, dan tepat aaaaran;

e. melakukan identifikaai pernbangunan dan pemeiiharaan sarana dan 
obyek uisata berdasarkan paaar wisata;

f. melaksanakan pembangunan dan pemeiiharaan bangu nan sarana 
prasarana pengembangan pariwisata dan obyek wisata;

g. menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan 
dengan kegiatan pembangunan. pemeiiharaan. pengembangan. dan 
pemantauan di bidang pengembangan deatinasi, infrastruktur dan 

ekosistem pariwisata;

h. melaksanakan penelitian/survei dan pengkajian terhadap 
pengembangan di bidang pengembangan destinasi. infrastruktur 

dan ekosistem pariwisata;

i. mengumpulkan data dan t>ahan laporan ten tang pembangunan. 
pengembangan. pemeiiharaan dan pemantauan di bidang 
pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata;

j. mcnyusun perencanaan dengan perhitungan rencana biaya kegiatan
pembangunan, pengembangan. pemeiiharaan dan permantauan di 
bidang pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem
pariwisata;

k. mengumpulkan dan mcnyusun bahan untuk kegiatan
pembangunan, pengembangan. pemeiiharaan dan pemantauan di 
bidang pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem
pariwisata:

l. memproses dan menyiapkan administrasi dan bahan perlimbangan 
ten tang kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeiiharaan 
di bidang pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem 

pariwisata;
m. mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan 

pembangunan, pengembangan, dan pemeiiharaan di bidang 

pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata;

n. melaksanakan pengawasan operasional pembangunan, 
pemeiiharaan. dan pengembangan di bidang pengembangan 
destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengembangan pestinasi, infrastruktur dan ekosistem 
pariwisata sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinetja;

p. memberikan ....
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p. memberikan saran, pendapat dan pcrtimbangan kepada atasan 
secara langeung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebljakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata 

berjalan aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan di bidang pengembangan deatinasi. infrastruktur 
dan ekosistem pariwisata berdasarkan data dan anaiisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

T. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Seksi Tata Kelola Oestinasi Pariwisata

Pasa) 15

(1) Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata mempunyai nigas melaksanakan 
urusan di bidang tata kelola destinasi pariwisata.

(2) Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ay at {1| dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang tata 
kelola destinasi pariwisata.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata 
sebagaiinana dimaksud pada ayat (21. adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola destinasi 
pariwisata pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang tata kelola destinasi 
pariwisata pada Disporapar sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana sirategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang tata kelola destinasi 

pariwisata pada Disporapar berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d, mendistribusikan ....
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e.

f.

g

d. mendistribuaikAJi tugaa, m«mberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuat dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjaian dengan cfektif, efiaien, dan tepat sasaran;

mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan tata kelola 
destmaai panwisata;

mengumpulkan dan menyusun bahan laporan kegiatan tata kelola 
destinasi pari\^,isata;

melakukan kerjasama dengan dinas terkait dan/atau stakeholders 
untuk peningkatan kepariwisataan;

h. melaksanakan pengcndalian dan evaluaai pelaksanaan kineija di 
bidang tata kelola destinasi pariwisata sesuai dengan perencanaan 
dan indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kineija:

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang tata kelola 
destinasi pariwisata beijalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dan g- u n dangan;

menyusun laporan di bidang tata kelola destinasi pariwisata 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegaw'ai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisast.

i.

1.

Paragraf 4

Seksi Usaha Pariwisata

Pasal 16

(1) Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan di 
bidang usaha pariwisata.

(2) Seksi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Seksi Usaha Pariwisata yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan urusan di bidang usaha pariwisata.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Usaha Pariw'isata sebagaimana dimaksud 
pada ayat {2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun
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a. manyusun bahan kebijakan teknis di bidang usaha parittisata pada 
Disporapar sesuai kctentuan pcraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan lugas dapat beijaJan aesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang usaha pahwsata pada 
Disporapar sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang da par dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang usaha pariwisala pada 
Disporapar beniasar kewenangan dan mem pert imbangkan suraber 

daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

e. memproaes dan menyiapkan adminisirasi dan bahan pertimbangan 
pemberian Tanda Daftar Usaha Perusahaan, pengembangan dan 
pengelolaan usaha pariwisata;

f. melaksanakan pendataan, pembinaan dan monitoring 
perkembangan hotel, restoran, rumah makan. biro peijalanan dan 

usaha pariwisata lainnya secara rutin dan beijenjang;

g. menyusun dan melaporkan kunjungan wisata, tingkat hunian hotel, 
tempat penginapan, home&tay serta kondisi sarana dan prasarana 
obyek wisata secara rutin dan berjenjang:

h. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan verifikasi data usaha 

pari wisata sebagai bahan rekomendaai serta penertiban terhadap 
pengelolaan Tanda Daflar Usaha Perusahaan;

i. melakukan koordinaai dan kerja sama lintas sektor dan daerah, dan 
keijasama an tar pelaku usaha pariunsata untuk peningkatan 
kepariwisataan.

j. melakukan fasilitasi dan peningkatan mutu usaha pariwiaata sesuai 
standar dan sertifikasi usaha pari wisata;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang usaha pariwiaata sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pen dapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ntau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang usaha 

pariaisata betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan,

m. menyusun
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m. menyusun laporan di bidang usaha pariw-iaata berdasarkan data 
dan analisa sebagai intormaai dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan aeauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan cugaa 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya aesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o)eh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organ isasi.

Bagian Keen am

Tugas dan Fungsi Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata

Paragraf 1
Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata

PasaJ 17

(1) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas 

melaksanakan urusan di bidang pemasaran dan kelembagaan 
pariwisata.

(2) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud 
pada ay at [1} di pirn pin oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan 

Pariwisata yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sel)agai bcrikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan 

pariwisata pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pemasaran dan kelembagaan 
pariwisata pada Disporapar sesuaj prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan 
kelembagaan pariwisata pada Disporapar berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikcm tugas, membehkan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan seauai dengan bidang tugaanya agar peiakaanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat aasaran;

e. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemasaran dan kelembagaan 
pariwisata;

f. znelakukan ker^asama dalam mcmperkenalkan potensi wisata dalam 
rangka peningkatan kunjungan wisata;

g. tnengikuti pameran dan/atau promosi kepariwisataan da^am rangka 
peningkatan kunjungan wisata;

h. melakukan kerjasama dengan para pelaku pariwisata daiam upaya 
mcmperkenalkan produk-produk kepariwisataan melalui media 
yang ada;

I.

J-

melakukan penelitian dan inventansasi produk-produk unggulan 
kepariwisataan.

mengoordinasikan. memfasilitasi dan melaksanakan pembentukan 

serta peningkatan kinerja kelembagaan pariwisata untuk kemajuan 
kepariwisataan.

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian suatu 
permaaalahan terkaii dengan pemasaran dan kelembagaan 
pariwisata;

l. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata sesuai dengan 
peren Canaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemasaran 
dan kelembagaan pariwisata berjalan sesuai ketentuan peraturan 
perund an g-u nd a n gan;

n. menyusun laporan di bidang pemasaran dan kelembagaan 

pariwisata berdasaxkan data dan analisa sebagai informa si dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

0. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pin an 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2 ....
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(2)

(3)

b.
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Paragraf 2 

Seksi Promosi

Pasal 18

Sekfii Promosi merapunyai cugas meiaksanaJcan unisan di bidang 

promosi pariwisata.

Seksi Promosi sebagaimana dimakaud pada ay at (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Promosi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
urusan di bidang promosi pariwisata.

Uraian tugas Kepala Seksi Promosi sebagaimana dimaksud pada ay at 
(2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata 
pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun bah an perencanaan di bidang promosi pariwisata sesuai 

prosed Ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdaearkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertajiggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana siraiegis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata berdasar 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan lepat sasaran;

menyiapkan bah an sosisaiisasi dan promosi kepariwisaiaan dalam 
rangka peningkatan kunjungan wisata;
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku pariwisata 
dan/atau pihak terkaii untuk mengadakan promosi dan 
penyampaian informasi kepariwisataan dalam rangka peningkatan 
kunjungan wisata.,

g. mengadakan promosi dan penyebaran informasi pariwisata melalui 
booklet, leaflet, dan ball ho, seria media cetak dan elektronik;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang promosi pariwisata sesuai dengan perencanaan dan 
indikator siatem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

c.

d.

e.

f.

memberikan ...

/
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i. memberikan saran, pendapat dan pertimhangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaB di bidang promosi 
pariwisata ber^alan sesuai ketentuan peraturan perundang' 
undangan;

j. menyusun iaporan di bidang promosi pariwisata berdasarkan 

promosi pariwisata sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

k. membina. mengaw*asi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

S. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daiam 

rangka mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pen gem ban gan Pasar Pariwisata

Pasal 19
(1) Seksi Pen gem ban gan Pasar Pariu-isaca mempunyai tugas melaksanakan 

urusan di bidang pengembangan pasar pariwisata.

(2) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ay at (l| dipimpin oleh Kepaia Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang 
pengembangan pasar pariwisata.

(3) Uraian tugas Kepaia Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut;

a. meny'usun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan pasar 

pariwisata pada Disporapar sesuai ketentuan peraturan pcrundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sa saran dantujuanyang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan pasar
pariwisata pada Disporapar sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pasar 
pariwisata pada Disporapar berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;
e. menyiapkan bahan pengembangan pasar pariwisata unCuk pubUkasi 

dan sarana promosi melaiui media online, elektronik, cetak dan 
media ruang;

f. melakukan koordinasi dan keija sama dengan instansi terkait dan 

pengusaha serfa asosiasi pelaku wisata untuk mengembangkan 

pasar pariwisata;
g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan event wisata dalam 

rangka memasarkan destinasi wisata;
h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang pengembangan pasar pariwisata sesuai dengan perencanaan 

dan indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja;
i. meml>erikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pengembangan pasar pariwisata berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang pengembangan pasar pariwisata 
berdasar kan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4
Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20
(1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan urusan di bidang kelembagaan pariwisata dan 

pemberdayaan masyarakat.

(2| Seksi
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(2) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaaji Masyarakat sebagaimana 

dimakaud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Seksi Kelembagaan dan 
Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin 

pclak Sanaa n urusan di bidang kelembagaan paiiwisaia dan 
pemberdayaan masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adaiah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 
pemberdayaan masyarakat pada Disporapar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kelembagaan dan 
pemberdayaan masyarakat pada Disporapar sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar lerausun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan 
pemberdayaan masyarakat pada Disporapar berdasar kewenangan 
dan mempertimbangkan sum her daya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran,

e. mengoordinasi. menfasilitasi dan melaksanakan pern ben tukan dan 
pengembangan kelembagaan panwisata,

f. mengoordinasi, menfasilitasi pembentukan dan pengembangan 

kelompok sadar wisata, duta wisata, homest<iy. desa wisata, guide 
dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sejenis;

g. melakukan pern bi naan dan peningkatan kelembagaan pari wisata 
dan pemberdayaan masyarakat serta memasyarakatkan sapta 
pesona;

h. melakukan pemantauan dan pembinaan pengelolaan kelembagaan 
pari wisata dan pemberdayaan masyarakat;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinetja di 
bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

j. memberikan ....
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j. membcrikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
Bccara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
ag^ arah kebijakan penyclenggaraan tugaa di bidang kelembagaan 

dan pemberdayaan masyarakat beijalan sesuai ketentuan peraturan 
peru nd ang' u ndanga n;

k. menyuaun laporan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan 
masyarakat berdasarkan data dan analisa aebagai informa si dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

]. mem bin a, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keenam 

UPT Pengeloia Obyek Wisata

Pasal 21

(1) UPT Pengeloia Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lertentu di 
bidang pengelolaan obyek wisata.

(2) UPT Pengeloia Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kcpala UPT Pengeloia Obyek Wisata yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/acau 
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan obyek wisata.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Pengeloia Obyek Wisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2| adaJah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan obyek 
wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan saaaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang pengelolaan obyek wisata 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan Tugas di bidang pengelolaan obyek wisata 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistiibusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. meiaksanakan pungutan retribusi dan penyetoran basil pendapatan 
ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraiuran perundang-undangan;

f. meiaksanakan pengaiuran, pcngawasan dan pengendalian 
pemanfaatan aset obyek wisata;

g. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengelolaan obyek wisata sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

h. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuHs berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 

obyek wisata berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

i. menyusun laporan di bidang pengelolaan obyek wisata berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertan^ungjawaban 
pelaksanaan tugas;

j. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Pasal 22

(1) Subbagian Tata Usaha UFT Pengelola Obyek Wisata mem puny ai tugas 

meiaksanakan urusan rumah tangga. kepegawaian, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Obyek Wisata sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha 
UPT Pengelola Obyek Wisata yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan urusan rumah tan^a, kepegawaian, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Obyek 
Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat |2| adalah sebagai berikut;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit kerjanya 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b, menyusun ....
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b.

c.

d.

e.

menyusun bahan rencana, program keija, kegiatan, laporan kineija 

dan partanggungjawaban pelaksanaan tugas agar tersuaun 
dokumen perencanaan yang aesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha unit keijanya 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan bcrhasil optimal;

mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif. efisien, 
dan tepat sasaran;

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. keuangan. dan 
pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;

f. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, pemeliharaan 

dan rumah tangga kanfor;

g. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan kineija di 
bidang ketatausahaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

h. membenkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan agar 

a rah kebijakan penyelenggaraan tugas beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

i. menyusun laporan di bidang kciatausahaan berdasarkan data dan 
analisa sebagai Informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

j. membina, mengawasi< dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^t kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

BAB (1(

KETENTUAN PENUTUP

Pa sal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati BoyolaJi 
Nomor 69 Tahun 2016 ten tang Uraian Tugas J aba tan Eselon pada Dinas 
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabu paten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 69) dicabui dan dinyatakan tidak 

berlaku.

Pasal 24 ....
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Pa sal 24

Peraturan Bupad ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Behta Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

^BUPATI BOYOLALI
•/

fSENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal A 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAXCN 80YOUAU 

Asisten Admviistrasi Umum,

^Telah 
6A9i.~n

in

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR -4J

Salinan sesuai dengan aalinya

KEPALA BAG IAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALL

AGNES SR S N NGS H
Pontbina 

NIP. 19671102 199403 2 009
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