
KEPALA DINAS 

Ikhtisar Jabatan : 

Membina, memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, 

tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta 

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 

1. Uraian Tugas: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

Tahapan :  

1) Melakukan Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku 

2) Melakukan koordinasi baik di dalam maupun diluar Organisasi Perangkat Daerah. 

 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan 

kepemudaan; 

Tahapan : 

1) Melakukan Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan 

pengembangan kepemudaan 

2) Memberikan petunjuk teknis terkait perencanaan program dan pengembangan kepemudaan. 

 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan 

keolahragaan; 

Tahapan : 

1) Melakukan Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan 

pengembangan keolahragaan 

2) Memberikan petunjuk teknis terkait perencanaan program dan pengembangan keolahragaan. 

 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kepemudaan; 

Tahapan : 

1) Melakukan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kepemudaan 

2) Memberikan petunjuk teknis terkait perencanaan program dan pengembangan kepemudaan 

3) Memberikan arahan dan supervisi kepada Pejabat Administrator terkait pelaksanaan program 

kepemudaan.  

 

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang keolahragaan;  

Tahapan : 

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang keolahragaan 

2) Memberikan petunjuk teknis terkait program Bidang keolahragaan  

3) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan.  

 

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;  

Tahapan : 

1) Memantau  penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

2) Memberikan arahan dan disposisi kepada Pejabat Administrator terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsi kesekretariatan.  

 

g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pemuda dan 

olahraga; 

Tahapan : 

1) Melakukan  Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang 

pemuda dan olahraga 



2) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemuda dan 

Olahraga  

3) Memberikan pelaporan terhadap kegiatan bidang Pemuda dan Olahraga. 

 

h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana bidang pemuda dan olahraga; 

 

Tahapan : 

1) Melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olahraga 

2) Memberikan arahan dan disposisi kepada Pejabat Administrator terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsi pada Bidang Pemuda dan Olahraga  

3) Memberikan instruksi kepada Pejabat Administrator untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pulang Pisau terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Tahapan :  

1) Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Bupati Pulang Pisau  

2) Mengumpulkan dan menyusun bahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh pimpinan 

3) Memberikan laporan terhadap pimpinan  

4) Mempelajari tugas yang diberikan 

5) Menjalankan tugas yang diberikan 

6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 

 

2. Tanggung Jawab: 

a. Tercapainya target kinerja program dan kegiatan  

b. Optimalisasi sistem dan prosedur kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

c. Ketepatan dan keakuratan penentuan prioritas program di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga 

d. Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

e. Kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga 

f. Pemberian laporan yang sesuai dan tepat kepada pimpinan 

3. Wewenang: 

a. Menentukan prioritas program kerja dan menyusun organisasi dan ketatalaksanaan di Lingkungan 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

b. Membagi tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan rencana dan program kegiatan 

c. Menerima dan meneliti laporan capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh pejabat dibawahnya 

d. Menilai kinerja pejabat di bawahnya 

e. Menandatangani surat/ dokumen dinas sesuai dengan aturan yang berlaku 

f. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai program dan kegiatan 

g. Memberikan laporan kepada pimpinan tentang hambatan dan capaian kinerja program dan kegiatan 

 

 


