
KEPALA BIDANG LAYANAN DAN KEPEMUDAAN 

Ikhtisar Jabatan : 

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga di Bidang Layanan Kepemudaan yang meliputi perumusan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemudaan. 

 

1. Uraian Tugas: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, Pengembangan pemuda, dan infrastruktur 

kemitraan pemuda; 

Tahapan :  

1) Melakukan perumusan kegiatan di bidang layanan dan kepemudaan; 

2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam perumusan kegiatan. 

 

b. Pengoordinasian dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

Tahapan : 

1) Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dengan Kepala Dinas; 

2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi terhadap pelaksanaan kebijakan. 

 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

Tahapan : 

1) Memberikan perintah terhadap bawahan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan 

pemuda. 

 

d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur 

kemitraan pemuda; 

Tahapan : 

1) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, dan 

infrastruktur kemitraan pemuda. 

 

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan 

pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

Tahapan : 

1) Melakukan bimbingan dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 

dan infrastruktur kemitraan pemuda. 

 

f. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 

dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

Tahapan : 

1) Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 

dan infrastruktur kemitraan pemuda. 

 

g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan 

Tahapan : 

1) Melakukan Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan. 

2) Melakukan penertiban administrasi Bidang Layanan dan Kepemudaan. 

 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Tahapan : 

1) Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap kepala dinas; 



2) Melaksanakan tugas yang di berikan oleh pimpinan. 

 

2. Tanggung Jawab: 

a. Tercapainya target kinerja program dan kegiatan  

b. Kelancaran pelaksanaan tugas 

c. Ketepatan pembagian tugas kepada bawahan 

d. Pemberian laporan yang sesuai dan tepat kepada pimpinan 

3. Wewenang: 

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

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

dilaksanakan oleh pejabat dibawahnya 

c. Menilai kinerja pejabat di bawahnya 

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

e. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai program dan kegiatan 

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

 


