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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor:

7

Tahun

2016

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, meyelenggarakan kewenangan
urusan

Kepariwisataan,

urusan

Kepemudaan

dan

Olah

Raga

penyelenggaraannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga. Serta sesuai dengan Pasal 47 pada Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata,
Pemuda

dan

Melaksanakan

Olahraga
urusan

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

Pemerintahan

bidang

pariwisata,

bidang

kepemudaan dan bidang olahraga serta tugas pembantuan

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan
olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan
olahraga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang
kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata, bidang kepemudaan
dan olahraga
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 36 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 66 tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
raga Kabupaten Tasikmalaya, Susunan Organisasi Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
3) Seksi Ekonomi Kreatif.
d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
1) Seksi Promosi;
2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
e. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda.
2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
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f. Bidang Olahraga, membawahkan:
1) Seksi Pemberdayaan Olahraga
2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana
Olahraga.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor : 66 tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tasikmalaya, adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan
perumusan

kebijakan

teknis,

membina,

mengoordinasikan,

mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas dalam urusan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan
meliputi kesekretariatan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi
kreatif, pemasaran pariwisata, pernberdayaan pemuda dan olahraga
serta unit pelaksana teknis;
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan
dan anggaran dinas;
b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, kepemudaan
dan olahraga;
c. penyelenggaraan

pengawasan,

pengendalian

dan

pembinaan

pelaksanaan urusan kepariwisataan;
d. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
e. penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
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f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan
fungsi Dinas.
h. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan
operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan
pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di
lingkungan dinas Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program,
kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang
pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
b. Koordinasi

pelaksanaan

administrasi

yang

tugas

meliputi

dan

pemberian

ketatausahaan,

layanan

kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas
kepada seluruh unit organisasi dinas;
c. Koordinasi dan pengelolaan data dinas;
d. Penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit
kerja di dinas;
e. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
g. Koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan inforrnasi
publik;
h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
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i. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan
peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di
bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaa.n kebijakan di
bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
k. Koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
l. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi Dinas;
m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sekretariat membawahkan; (a). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan; (b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (c}. Sub Bagian
Keuangan dan Aset.
(a). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok

Melaksanakan

penyusunan

bahan

perencanaan

dan

penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas;
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam
Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris;
Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan:
a. Melaksanakan

penyusunan

bahan

perencanaan,

program,

kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan
tiap-tiap unit kerja di dinas;
c. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi

dan

evaluasi

pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
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d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
e. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas
f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub

Bagian

Umum

Melaksanakan
ketatalaksanaan,

dan

Kepegawaian

penyusunan
kehumasan,

bahan

mempunyai

pengelolaan

perlengkapan,

tugas

pokok

ketatausahaan,

rumah

tangga serta

adrninistrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian yang dalam Melaksanakan tugas

dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan
teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana kantor;
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
e. Melaksanakan pengelolaan arsip,

penataan dokumen,

surat

menyurat dan ekspedisi dinas;
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan
pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah
produk hukum;
h. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pembinaan

Standar

Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
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i. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian Dinas;
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai
serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja
pegawai;
l. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;
n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

(c). Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok Melaksanakan
penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan
penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh kepala Sub Bagian
keuangan dan Aset yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Rincian tugas Sub Bagian keuangan dan Aset:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan
teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan penatauahaan keungan Dinas;
c. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pemberian

layanan

administrasi bidang keuangan;
d. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pertanggungjawaban

dan

pelaporan keuangan dinas;
e. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/ aset;
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f. Melaksakanan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.
3. Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan,

pembinaan,

evaluasi

dan

pelaporan

di

bidang

kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi
dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dalam
Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas;
Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik
wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
c. Penyelenggaraan analisis dan penyusunan data kepariwisataan
dan ekonomi kreatif;
d. Penyelenggaraan

pembinaan

teknis

pengembangan

destinasi

wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
e. Penyelenggaraan

penyusunan

bahan

standardisasi

dan

pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi
wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
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g. Penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin
usaha pariwisata;
h. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan destinasi wisata, daya
tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
i. Penyelenggaraan

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
j. Penyelengaraan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, membawahkan: (a). Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata;(b). Seksi Pengembangan Usaha
Pariwisata; (c). Seksi Ekonomi Kreatif.
(a). Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok
Melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan
daya tarik wisata;
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata yang dalam Melaksanakan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
Rincian tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan
daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi
pariwisata;
c. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman

pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
d. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kerjasama

internasional

pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
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e. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kerjasama

pengembangan

pariwisata;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
sumber daya pariwisata;
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian pariwisata;
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penerapan
standardisasi bidang pariwisata;
i. Melaksanakan

penyusunan

bahan

kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana obyek wisata
daerah;
j. Melaksanakan penyiapan bahan penataan sarana prasarana
fasilitas obyek wisata daerah;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
l. Melaksanakan

penyusunan

bahan

kebutuhan

sarana

dan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

prasarana wisata;
m.Melaksanakan

penyusunan

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata;
n. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

(b). Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
Seksi

Pengembangan

Melaksanakan
pengawasan,

Usaha

penyiapan
pembinaan,

Pariwisata

bahan

mempunyai

perumusan

tugas

kebijakan

pokok
teknis,

pengendalian dan pengembangan usaha

pariwisata;
Pengembangan Usaha Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pengembangan Usaha Pariwisata yang dalam Melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
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Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Pengembangan Usaha Pariwisata;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan usaha pariwisata;
c. Melaksanakan

identifikasi

dan

inventarisasi

data

penyedia

jasa/usaha bidang kepariwisataan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan widya wisata
skala Kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup
widya wisata;
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan informasi usaha
pariwisata;
f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pemberian

rekomendasi

pemberian izin pariwisata;
g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan teknis pembinaan usaha
dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan
pedoman penyelenggaraan widya wisata;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia usaha pariwisata;
j. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Pengembangan Usaha Pariwisata;
k. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

(c). Seksi Ekonomi Kreatif
Seksi

Ekonomi

Kreatif

mempunyai

tugas

pokok

Melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan,
pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif meliputi seni, budaya,
media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
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Seksi Ekonomi Kreatif, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ekonomi
Kreatif yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisataan dan
Ekonomi Kreatif;
Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Ekonomi Kreatif;
b. Melaksanakan pengolahan data ekonomi kreatif sebagai bahan
pengembangan ekonomi kreatif;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
penetapan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design,
ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekonomi kreatif
berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan
teknologi;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ekonomi kreatif
berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan
teknologi;
f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis ekonomi kreatif
berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan
teknologi;
g. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

penerapan standardisasi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya,
media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan penyusunan
pedoman ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design,
ilmu pengetahuan dan teknologi;
i. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan pengembangan
sumber daya ekonomi kreatif;
j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;
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k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
sumber daya ekonomi kreatif;
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Seksi Ekonomi Kreatif;
m.Melaksanakan

penyiapan

bahan

koordinasi

pengembangan

ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu
pengetahuan dan teknologi;
o. Melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
p. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Ekonomi Kreatif
q. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang

Pemasaran

menyelenggarakan

Pariwisata
penyiapan

mempunyai

bahan

tugas

perumusan

pokok

kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata
meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan
kemitraan;
Bidang Pemasaran Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Pemasaran Pariwisata yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Dalam

menyelenggarakan

tugas,

Bidang

Pemasaran

Pariwisata

mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang
Pemasaran Pariwisata;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pomosi,

pengembangan dan analisa pasar,

kerjasama da.n

kemitraan;
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c. Penyelenggaraan analisa data bahan promosi, kerjasama dan
kemitraan;
d. Penyelenggaraan

penyusunan

bahan

kegiatan

promosi

kepariwisataan;
e. Penyelenggaraan penyusunan

bahan kegiatan pengembangan

promosi, dan informasi pariwisata;
f. Penyelenggaraan
pengembangan

penyusunan
dan

analisa

bahan
pasar,

penetapan
promosi

dan

kebijakan
informasi

pariwisata;
g. Penyelenggaraan

penyusunan

bahan

penetapan

kebijakan

pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
h. Penyelenggaraan

penyusunan

bahan

koordinasi

promosi,

pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan;
i. Penyelenggaraan

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
j. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan: (a). Seksi Promosi; (b).
Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar; (c). Seksi Kerjasama dan
Kemitraan.
(a). Seksi Promosi
Seksi Promosi mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan
promosi pariwisata;
Seksi Promosi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi yang dalam
Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
Rincian tugas Seksi Promosi:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Promosi;
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b. Melaksanakan pengolaha.n dan analisa data kepariwisataan
sebagai bahan kegiatan promosi;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembentukan pusat pelayanan
informasi pariwisata skala Kabupaten;
d. Melaksanakan

penyiapan

bahan

sistem

informasi

promosi

pariwisata;
e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan
pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;
f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan
pedoman

partisipasi

dan

penyelenggaraan

pameran/event

pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana promosi dan
informasi pariwisata;
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembentukan perwakilan kantor
pemasaran pariwisata dalam negeri;
i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan event
promosi di luar negeri dengan provinsi dan pemerintah pusat;
j. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan branding pariwisata
nasional dan penetapan tagline pariwisata;
k. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi
dan pemasaran pariwisata;
l. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Promosi; ;
m.Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

(b). Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar
Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar, mempunyai tugas pokok
Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian, bahan kebijakan dan
kegiatan

analisa

pengembangan

pemasaran,

analisa

pasar

dan

kebutuhan pariwisata;
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Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar yang dalam Melaksanakan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata;
Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Pengembangan dan Analisa Pasar;
b. Melaksanakan pengolahan dan analisa data pengembangan dan
analisa pasar;
c. Melaksanakan penyiapan bahan kajian dan data pengembangan
dan analisa pasar;
d. Melaksanakan

kajian

rancangan

pengembangan

pemasaran

pariwisata;
e. Melaksanakan kajian analisis kebutuhan pengembangan dan
analisa pasar;
f. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan dan analisa
pasar;
g. Melaksanakan kajian bahan kebijakan fasilitasi pengembangan
dan analisa pasar;
h. Melaksanakan kajian bahan kebijakan teknis hasil pengembangan
dan analisa pasar;
i. Melaksanakan kajian bahan evaluasi pengembangan dan analisa
pasar;
j. Melaksanakan

evaluasi

proses,

pasca

dan

dampak

hasil

pengembangan dan analisa pasar;
k. Melaksanakan pengembangan dan analisa pasar;
l. Melaksanakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan kebijakan;
m.Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Pengembangan dan Analisa Pasar;
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n. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

(c). Seksi Kerjasama dan Kemitraan
Seksi Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas pokok Melaksanakan
penyiapan

bahan

penyusunan

perencanaan,

pengaturan,

pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
Seksi Kerjasama dan Kemitraan) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Kerjasama dan Kemitraan pariwisata yang dalam Melaksanakan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata;
Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Kerjasama dan Kemitraan;
b. Melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan untuk
kebutuhan

kegiatan

kerjasama

'dan

kemitraan

pemasaran

pariwisata;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan
pedoman kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dan
kemitraan pemasaran pariwisata;
e. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kawasan startegis
pariwisata Kabupaten;
g. Melaksanakan

penyiapan

bahan

evaluasi

kerjasama

dan

kemitraan pariwisata;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Kerjasama dan Kemitraan;
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j. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kepemudaan
Bidang

Kepemudaan

penyiapan

bahan

mempunyai

perumusan

tugas

kebijakan

pokok

menyelenggarakan

pembinaan

teknis

dan

pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana
pemuda dan olahraga;
Bidang Kepemudaan) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan
yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai
fungsi dalam :
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang
Kepemudaan;
b. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda,
peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan
dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
c. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi
kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahan
pemuda;
d. Penyelenggaraan

koordinasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan
pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur
serta kewirausahan pemuda;
e. Penyelenggaraan
kebijakan

di

koordinasi

bidang

dan

peningkatan

sinkronisasi
sumber

pelaksanaan

daya

pemuda,

peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,
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peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta
peningkatan kreativitas pemuda;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan
kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa
pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
g. Pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi
kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahan
pemuda;
h. Penyelenggaraan identifikasi dan analisis data kepemudaan dan
sarana prasarana kepemudaan;
i. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk
kegiatan kepemudaan;
j. Penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk
pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
k. Penyelenggaraan

koordinasi

dan

pengembangan

pelaksanaan

kegiatan kepemudaan;
l. Penyelenggaraan

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kepemudaan;
m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Kepemudaan, membawahkan;
(a). Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
(b). Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
(a). Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok
Melaksanakan

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pelaksanaan, pembinaan, supervisi pemberdayaan pemuda;

Disparpora Kab. Tsm

Hal II-19

Ranwal Revisi Renstra | 2016-2021

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda
Kepala Seksi Pemberdayaan

dipimpin

oleh

seorang

Kelembagaan Pemuda yang dalam

Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan;
Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang
peningkatan
pemuda,

sumber

peningkatan

daya

pemuda,

kapasitas

peningkatan

pemuda,

wawasan

peningkatan

ilmu

pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas
pemuda,

kemitraan

pemuda,

infrastruktur,

organisasi

kepemudaan dan kepramukaan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan

di

bidang

peningkatan

sumber

daya

pernuda,

peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,
peningkatan
peningkatan

ilmu

pengetahuan

kreativitas

dan

pemuda,

iman

taqwa

kemitraan

pemuda,
pemuda,

infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi

di

bidang

peningkatan

sumber

daya

pemuda,

peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,
peningkatan
peningkatan

ilmu

pengetahuan

kreativitas

dan

pemuda,

iman

taqwa

kemitraan

pemuda,
pemuda,

infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
e. Penyelenggaraan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan
sarana prasarana kepemudaan;
f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data
kegiatan kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan organisasi
kepemudaan;
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g. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

pengembangan

kemitraan pemerintah dengan masyarakat, keserasian kebijakan
dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta dan
pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
i. Melaksanakan

penyiapan

bahan

fasilitasi,

kerjasama

dan

pemberian dukungan aktivitas kepemudaan lintas Kecamatan,
skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
j. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pemberdayaan pemuda dan ,

pembangunan

pusat

pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan kepemudaan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang kepemudaan
meliputi koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah
dan lembaga non pemerintah;
l. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

organisasi

dan

kegiatan kepemudaan serta pengaturan pengawasan terhadap
pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan;
m.Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
n. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

5.2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda
Seksi

Kepeloporan,

Kepemimpinan

dan

Kewirausahaan

Pemuda

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan
kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
Seksi

Kepeloporan,

Kepemimpinan

dan

Kewirausahaan

Pemuda

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan
Kewirausahaan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
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berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kepemudaan;
Rincian tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Pemuda:
a. Melaksanakan

penyusunan

bahan

perencanaan

Seksi

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
b. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, penghargaan
pemuda serta kewirausahan pemuda;
c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan
pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahan pemuda;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan
pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahan pemuda;
e. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
f. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.

6. Bidang Olahraga
Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan
bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pelaksanaan,

pembinaan,

pelaksanaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan
prestasi olahraga;
Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Olahraga yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
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Dalam menyelenggarakan tugasnya,

Bidang Olahraga mempunyai

fungsi:
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang
Olahraga;
b. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan
sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan
olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;
c. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan
sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan
olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;
d. Pemberian
pendidikan

bimbingan
dan

teknis

pengelolaan

bidang

pengelolaan

pembinaan

sentra

olahraga
olahraga,

pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional
dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan
olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan
olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
g. Pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan
tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi
serta standardisasi infrastruktur olahraga;
h. Penyelenggaraan administrasi lingkup bidang olahraga;
i. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk
kegiatan olahraga;
j. Penyelenggaraan

penyusunan

bahan

koordinasi

dan

pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
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k. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
l. Penyelenggaraan

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Olahraga;
m.Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Olahraga, membawahkan;
(a). Seksi Pemberdayaan Olahraga; dan
(b) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana
Olahraga;
(a). Seksi Pemberdayaan Olahraga
Seksi Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok Melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan,
pengawasan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga;
Seksi Pemberdayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pemberdayaan Olahraga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Olahraga;

'

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Olahraga:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi
Pemberdayaan Olahraga;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus
serta kemitraan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan
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olahraga

rekreasi,

pengembangan

olahraga

tradisional

dan

layanan khusus serta kemitraan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di
bidang pengelolaan olahraga pendidikan;
e. Pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional
dan layanan khusus serta kemitraan;
f. Melaksanakan

pengolahan

dan

inventarisasi

data

kegiatan

pembudayaan dan pemberdayaan olahraga serta peningkatan
jasmani masyarakat;
g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan olahraga prestasi dan
rekreasi aparatur pemerintah;
h. Melaksanakan pengembangan

pemberdayaan

dan

pembudayaan olahraga;
i. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
Pemberdayaan Olahraga;
j. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(b) Seksi Pengembangan Organisasi Kejuaraan dan Sarana Prasarana
olahraga
Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana
Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana
pemuda dan olahraga;
Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan

Sarana

Prasarana

Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Organisasi,
Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Olahraga;
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Rincian tugas Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana
Prasarana Olahraga:
a. Melaksanakan

penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana
Olahraga;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi
olahraga

dan

pengelolaan

olahraga

pembinaan

prestasi,
sentra

penghargaan

olahraga

olahraga,

serta standardisasi

infrastruktur olahraga;
c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan,
promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi,
pengelolaan

pembinaan

sentra

olahraga

serta standardisasi

infrastruktur olahraga;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di
bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi
olahraga,
pengelolaan

penghargaan
pembinaan

olahraga
sentra

dan

olahraga

olahraga

prestasi,

serta standardisasi

infrastruktur olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pernbinaan orga.nisasi
olahraga;
f. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data kebutuhan
infrastruktur olahraga;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan agenda olahraga di
daerah;
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan
infrastruktur olahraga;
i. Melaksanakan
bimbingan

penyiapan

teknis

bahan

penggunaan

penyusunan
serta

pedoman

pemeliharaan

dan

sarana

prasarana olahraga;
j. Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi
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Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana
Olahraga;
k. Melaksanakan

tugas

lain

yang

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya.
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Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya

KEPALA

SEKRETARIS

Sub Bag P.E.P

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KEPARIWISATAAN &
EKONOMI KREATIF

Sub Bag

Keuangan & Aset

BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA

BIDANG
KEPEMUDAAN

BIDANG OLAHRAGA

Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata

Seksi Promosi

Seksi Pemberdayaan,
Kelembagaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan
Olah Raga

Seksi Pengembangan
Usaha Pariwisata

Seksi Pengembangan
dan Analisa Pasar

Seksi Kepeloporan,
Kepemimpinan dan
Kewirausahaan
Pemuda

Seksi Pengembangan
Organisasi, Kejuaraan
dan Sarana Prasarana
Olah Raga

Seksi Ekonomi Kreatif

Seksi Kerjasama dan
Kemitraan

U P T
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 Kondisi Umum Pegawai
Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya memiliki 45 orang
Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas

yang terdiri dari 20 pada

jabatan struktural dan 25 orang sebagai fungsional umum 6 orang
tenaga kontrak dan orang tenaga honorer.
Data PNS Disparpora Kab. Tasikmalaya
Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Kelamin
NO

UNIT KERJA

1
2
3
4
5

Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Kepemudaan
Bidang Olahraga
Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif
Bidang Pemasaran Pariwisata
Jumlah

6

JENIS KELAMIN
Laki-laki Perempuan
1
4
7
2
1
6
14
3
5
33

JUMLAH
1
11
3
6
17

1
12

6
45

Adapun tingkat pendidikan pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :
NO

UNIT KERJA

TINGKAT PENDIDIKAN

JM
L

S.3

S.2

S.1

D.3

D.2

SM

SM

TA

TP

SD

1

Kepala Dinas

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

Sekretariat

11

-

1

7

1

-

3

-

-

3

Bidang Kepemudaan

3

-

-

1

-

-

-

-

-

4

Bidang Olahraga

6

-

2

5

-

-

1

-

-

5

Bidang Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pemasaran
Pariwisata

17

-

2

8

-

-

6

1

-

6

-

2

1

2

-

1

-

-

45

0

8

22

3

0

11

1

0

6

Jumlah
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Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Pariwisata,
Pemuda

dan

Olah

Raga

(Disparpora)

Kabupaten

Tasikmalaya,

berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :
NO

UNIT KERJA

J
M
L

GOLONGAN / RUANG

1

IV
/c
1

IV
/b
-

IV
/a
-

III
/d
-

III
/c
-

III
/b
-

III
/a
-

II
/d
-

II
/c
-

II
/b
-

II
/a
-

I
/d
-

11

-

1

-

3

-

2

2

1

1

1

-

-

1

Kepala Dinas

2

Sekretariat

3

Bidang Kepemudaan

3

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Bidang Olahraga

6

-

-

3

2

-

-

-

-

2

1

-

-

5

Bidang Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pemasaran
Pariwisata
JUMLAH

17

-

-

1

1

1

4

4

-

1

3

-

-

6

-

-

3

1

-

-

-

-

1

1

-

-

45

1

1

9

8

1

6

6

1

5

6

0

0

6

 Kondisi Umum Anggaran
Anggaran Belanja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Tasikmalaya

ditetapkan

dalam

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tasikmalaya dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tasikmalaya. Adapun anggaran dan realisasi penyerapan
anggaran

Dinas

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olah Raga

Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2017 (tahun perdana nomenklatur baru dan
tahun kedua RPJMD periode 2016-2021), adalah sebagai berikut :
Anggaran dan Realisasi tahun 2017
APBD

Disparpora

% dari
APBD

NO

URAIAN

1

Anggaran

3.536.554.745.811 21.792.794.182

0,61

2

Realisasi

3.409.603.875.789,50 16.449.994.711

0,48

Perbandingan anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tasikmalaya dengan total APBD Kabupaten Tasikmalaya
pada tahun 2017 , maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini,
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ANGGARAN

APBD
DISPARPORA

 Kondisi Umum Sarana Kerja
Lokasi

Dinas

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olah

Raga

Kabupaten

Tasikmalaya berdomisili di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
Sarana kerja yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tabel dibawah ini :
Sarana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
URAIAN
BANYAKNYA
SATUAN

NO
1

Tanah

0

M2

2

Gedung

0

Unit (2 Lantai)M2

3

Listrik

1

Jaringan

4

Air

1

Jaringan

5

Telpon

1

Line (1 Fax)

6

Area Parkir

1

Area

7

Ruang Rapat

1

Ruang

8

Koperasi

0

Buah

9

Kantin

1

Buah

10 Musholla

1

Buah

11 Kendaraan Roda 4

5

Unit

Disparpora Kab. Tsm
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12 Kendaraan Roda2

12

Unit

13 Meja Rapat

6

Set

14 AC

3

Unit

15 Komputer PC

5

Unit

16 Laptop

4

Unit

17 Meja Kerja
NOTEBOOK
18 Kursi kerja

30

Unit

80

Unit

19 Filling Kabinet

3

Unit

20 In Focus

1

Unit

21 Jaringan telekomunikasi

1

Jaringan

22 Lemari
telekomunikasiARINGAN
Arsip

8

Unit

INTERNET
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2017 adalah
tahun pertama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten

Tasikmalaya pada nomenklatur baru serta menjadi tahun kedua pada
palaksanaan RPJMD 2016-2021.
Sesuai dengan

Visi dan Misi sebagaimana termaktub dalam RPJMD

Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021, capaian Indikator Kinerja
Utama

Dinas

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olah

Raga

Kabupaten

Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :
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Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Sasaran dan Indikator
Meningkatnya prestasi bidang
olah raga
Jumlah prestasi tingkat
provinsi
Jumlah prestasi tingkat
nasional
Persentase ketersediaan
komplek pengembangan
olahraga
Meningkatnya daya saing dan
partisipasi generasi muda
dalam pembangunan daerah
Berkembangnya sektor
pariwisata yang terintegrasi
dengan pertanian
Kunjungan wisatawan
Nusantara dan wisatawan
Mancanegara
Jumlah obyek wisata/ DTW
yang siap kunjung
Jumlah obyek/ daya tarik
wisata
Jumlah obyek/daya tarik
wisata yang direhabilitasi
dan siap kunjung
Partisipasi masyarakat dalam
kepariwisataan
Pembinaan usaha jasa
wisata
Jumlah masyarakat yang
aktif dalam kepariwisataan
(Kompepar)

Kondisi
Awal
(2015)

Target

Realisasi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

26

27

28

29

30

31

32

28

32

1

2

4

5

7

8

8

2

4

0

10%

10%

13%

23%

23%

23%

10%

10%

100
%

100
%

924.974

992.864

1.082.11
4

1.200.99
6

1.356.92
3

1.560.19
9

1.560.19
9

944.525

1.419.9
16

95,13
%

131,2
1%

11

12

13

14

14

14

18

12

13

100%

100%

6

7

8

9

10

11

11

7

8

100%

100%

1

1

2

4

4

4

15

1

1

100%

50 %

200

200

250

300

400

450

450

250

300

125
%

120%
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disparpora
Kabupaten Tasikmalaya
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

NO

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
ke1
2
3
4
5

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

5

Rasio Capaian pada Tahun
ke1
2
3
4
5

Meningkatnya prestasi bidang olah
raga
103,7
%
100
%
100
%

100%

1.419.9
16

95,13
%

131,2
1%

12

13

100%

100%

11

7

8

100%

100%

4

4

1

1

50 %

400

450

250

300

100%
125
%

-

Jumlah prestasi tingkat provinsi

27

28

29

30

31

28

32

-

Jumlah prestasi tingkat nasional

2

4

5

7

8

2

4

10%

10%

13%

23%

23%

10%

10%

992.864

1.082.1
14

1.200.9
96

1.356.9
23

1.560.1
99

944.5
25

12

13

14

14

14

7

8

9

10

1

2

4

200

250

300

-

Persentase ketersediaan komplek
pengembangan olahraga
Meningkatnya daya saing dan
partisipasi generasi muda dalam
pembangunan daerah
Berkembangnya sektor pariwisata
yang terintegrasi dengan pertanian
Kunjungan wisatawan Nusantara dan
wisatawan Mancanegara
Jumlah obyek wisata/ DTW yang siap
kunjung
Jumlah obyek/ daya tarik wisata
Jumlah obyek/daya tarik wisata
yang direhabilitasi dan siap
kunjung
Partisipasi masyarakat dalam
kepariwisataan
Pembinaan usaha jasa wisata
Jumlah masyarakat yang aktif
dalam kepariwisataan (Kompepar)
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Disparpora
Kabupaten Tasikmalaya
Anggaran pada Tahun ke-

URAIAN
1
Urusan wajib non
pelayanan dasar
Kepemudaan
Keolahragaan
Urusan Pilihan
Pariwisata

2

3

4

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5

1

2

3

4

5

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke1
2
3
4
5

150.000.000
1.275.000.000
15.858.000.000
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Tasikmalaya

mengemban amanat untuk mensukseskan penyelenggaraan sebagian
urusan pemerintahan, khususnya

urusan wajib kepemudaan dan

keolahragaan serta urusan pilihan kepariwisataan. Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi

baik

internal

maupun

eksternal,

akan

tetapi

berbagai

permasalahan tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang
dalam

rangka

kepariwisataan,

meningkatkan
kepemudaan

dan

dan

mengembangkan

keolah-ragaan

di

pelayanan
Kabupaten

Tasikmalaya. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan
eksternal antara lain sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
 Banyak potensi daya tarik wisata yang belum dikelola secara
maksimal, baik potensi wisata alam, bahari, kriya maupun
agrowisata
 Jumlah

pemuda

yang

dikelola/dikembangkan

besar

belum

sepenuhnya

dapat

sebagai aset dalam pembangunan

Kabupaten Tasikmalaya padahal pemuda akan menjadi penerus
estapet serta ‘agent of social change’ pembangunan
 Banyaknya atlet berprestasi yang berasal dari Tasikmalaya
b. Kelemahan ((Weakness)
 Regulasi.

Belum

adanya

Peraturan

Daerah

(Perda)

yang

memayungi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga
serta urusan pilihan kepariwisataan.
 Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya jumlah personil
serta masih rendahnya kompetensi personil berdampak pada
hasil yang dicapai.
 Sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana
operasional dinas serta terbatasnya sarana prasarana pada
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obyek wisata berdampak pada rendahnya pelayanan kepada
masyarakat.
 Belum memiliki Sarana Olah Raga (SOR) tingkat kabupaten
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Opportunity)
 Untuk memayungi pelaksanaan tugas dan fungsi Disparpora
sudah ada komitmen dengan

komisi IV DPRD Kabupaten

Tasikmalaya untuk sesegera mungkin membentuk Peraturan
daerah

Kabupaten

Tasikmalaya

tentang

kepariwisataan,

pelayanan kepemudaan dan keolahragaan.


Adanya Trend positif kunjungan wisatawan setiap tahun terus
meningkat

b. Ancaman (Threat)
 Perkembangan kepariwisataan di daerah lain yang cukup pesat
 Berpotensi pindahnya pemuda / atlet potensial asal kabupaten
Tasikmalaya ke wilayah lain.
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