Lampiran Keputusan Bupati
Nomor :
Tanggal :
1
2

Nama Organisasi
Tugas

: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan untuk
menyelenggarakan rumah tangganya.
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Fungsi :

1 Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
2 Melaksanakan kebijakan operasional pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian pelaksanaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3 Menyusun rencana kegiatan jangka panjang dan jangka pendek sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan;
4 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang peningkatan dan perkembangan pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
5 Melaporkan perkembangan dibidang pemoda, olahraga, parieisata dan kebudayaan serta kegiatan dinas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
6 Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pengembangan keolahragaan, pariwisata dan kebudayaan; dan
7 Merekomendasikan ke lembaga keolahragaan atau lembaga lainnya bagi yang berprestasi;
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Indikator Kinerja Utama

:

No

1

1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

2

Mengembangkan Pemasaran dan Promosi Wisata

Mengembangkan Kualitas seni dan Budaya serta melestarikan kebudayaan
Daerah

3

Jumlah kunjangan Wisatawan

Jumlah Pramu Wisata yang dibina
Jumlah Sanggar kesenian

FORMULASI

Sumber Data

4

5

Selisih jumlah wisatawan Tahun sebelumnya dikurang tahun berjalan X 100%

Karcis Masuk Objek
Wisata,TNKS,Pemandu

Jumlah pramu wisata tahun sebelumnya di tambah tahun berjalan

Peserta Pelatihan, jumlah
pemandu

Selisih Jumlah Seni Trasional serta jumlah benda cagar budaya Tahun berjalan
dikurang tahun sebelumnya

Pendataan
langsung/Monitoring Evaluasi

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival tahun berjalan
Benda, situs dan cagar budaya yang di lestarikasn

Pendataan
langsung/Monitoring Evaluasi

Jumlah Benda, situs dan cagar budaya tahun sebelum nya di tambah tahun berjalan Pendataan

langsung/Monitoring Evaluasi

Jumlah atlit yang berprestasi
3

Peningkatan Prestasi olahraga pada masyarakat

Jumlah Pemuda dan Atlit berprestasi tahun sebelumnya dikurang tahun berjalan X
100 %

Jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi
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