
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat,terdiri dari: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; 

c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari: 

1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda; 

2) Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur. 

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari: 

1) Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Penghargaan; 

2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Kemitraan. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari: 

1) Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi; 

2) Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut : 

a. Sekretariat 

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan 

pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 

rumah tangga Dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggarakan tugas-tugas Bidang 

secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi; 

b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; 

d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas; 

e. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas; 

f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas; 

g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan  

penyelenggaraan kegiatan dinas; 

h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; 

i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Sekretariat terdiri dari :  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  

a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan 

Dinas;  

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan 

Dinas; 

d. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor; 

e. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas; 

f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas; 

g. Pengelolaan administrasindan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan 

h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 



2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 

Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan 

serta melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.  

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan 

Dinas;  

b. Pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas; 

c. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan waskat; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di 

lingkungan Dinas; 

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas; 

g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta 

perbendaharaan Dinas; 

h. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolan keuangan 

Dinas; dan 

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

 

b. Bidang Layanan Kepemudaan 

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyadaran, 

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, kepemimpinan, kewirausahaan, 

kepeloporan pemuda, infrastruktur, kemitraan pemuda dan pengawasan serta pembinaan 

kegiatan kepramukaan 

Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 



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

pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

d. Pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

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

pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

f. Melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepemudaan; 

g. Mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda; 

h. Melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di 

bidang kepemudaan; 

i. Melaksanakan koordinasi antara urusan pemerintah dibidang kepemudaan; 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan 

pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

k. Melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kepramukaan; 

l. Pelaksanakan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari : 

1. Seksi Pemberdayaan dan kemitraan pemuda 

Seksi Pemberdayaan dan kemitraan pemuda mempunyai tugas perumusan 

kebijakan / kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang 

pemberdayaan pemuda yang meliputi kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif 

pemuda dan kemitraan pemuda. 

Seksi Pemberdayaan dan kemitraan pemuda menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengumpulan an pendataan tentang layanan kepemudaan yang ada; 

b. Penyiapan dan penyusunan perumusan kegiatan fasilitas di bidang pemberdayaan 

dan kemitaan pemuda; 

c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dibidang 

pemberdayaan dan kemitaan pemuda; 

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pemberdayaan dan kemitaan pemuda; 



e. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pemberdayaan dan kemitaan pemuda; 

f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemberdayaan dan kemitaan pemuda; 

g. Menfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan; 

h. Memfasilitasi pekan temu wicara organisasi kepemudaan; 

i. Melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi 

pemuda; 

j. Melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis di kalangan pemuda; 

k. Melaksanakan pameran inventasi hasil karya pemuda; 

l. Memfasilitasi dan pembinaan pendidikan kepanduan / kepramukaan; 

m. Melakukan pembinaan organisasi kepemudaan; 

n. Mengembangkan kemitraan kewirausahaan pemuda; 

o. Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat; 

p. Melaksanakan pengaturan sistem penganugrahan prestasi; 

q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 

dan kemitaan pemuda; dan 

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan. 

 

2. Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur 

Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksnaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi dan 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengembang pemuda dan infrastruktur yang meliputi pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dan infrastruktur. 

Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda dan 

Infrastruktur; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksnaan kebijakan di bidang 

Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur; 



d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan 

Pemuda dan Infrastruktur; 

e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur; 

f. Melaksanakan pendataan potensi kepemudaan; 

g. Melaksnakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dan 

infrastruktur; 

h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan 

kepemudaan dan infrastruktur; 

i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan; 

j. Melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan kepramukaan; 

k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; 

l. Melaksanakan pembinaan pemuda pelopor; 

m. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan 

ketaqwaan (IMTAQ) pemuda; 

n. Melaksanakan lomba rekreasi dan karya ilmiah dikalangan pemuda; 

o. Mengembangkan kewirausahaan pemuda; 

p. Melaksanakan pameran prestasi hasil karya pemuda; 

q. Menyusun dan pembinaan peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga 

kepemudaan; 

r. Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan; 

s. Menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang 

kepemimpinan pemuda; 

t. Menyusun rencana aksi daerah dibidang kepemudaan; 

u. Merencanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; 

v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan 

pemuda dan infrastruktur; dan 

w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan 

Kepemudaan. 

 

c. Bidang Pembudayaan Olahraga 

 Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan 

kegiatan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolalaan 

olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah 



khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan 

dan penghargaan olahraga. 

Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi ; 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolalaan olahraga pendidikan, pengelolaan 

olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus olahraga, 

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolalaan olahraga 

pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus 

olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

c. Penyusunan norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolalaan olahraga 

pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus 

olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

d. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang  pengelolalaan olahraga 

pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus 

olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolalaan olahraga 

pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus 

olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolalaan olahraga pendidikan, 

pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan dan sekolah khusus olahraga, 

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :  

1. Seksi olahraga pendidikan, sentra olahraga dan penghargaan 

Seksi olahraga pendidikan, sentra olahraga dan penghargaan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 



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

teknis serta supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga dan penghargaan. 

Seksi olahraga pendidikan, sentra olahraga dan penghargaan menyelenggarakan fungsi 

: 

a. Penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga 

pendidikan, pembinaan sentra olahraga dan penghargaan olahraga; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan di 

bidangpengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga dan 

penghargaan olahraga; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga dan penghargaan 

olahraga; 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 

olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga dan penghargaan olahraga; 

e. Pelaksanaan identifikasi bakat dan pelajar dalam olahraga; 

f. Menyelenggarakan kejuaraan atau pekan olahraga pendidikan / sekolah; 

g. Pemberian penghargaan kepada insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; 

h. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi 

olahraga; 

i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga dan penghargaan 

olahraga; dan 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan 

Olahraga. 

 

2.Seksi olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan 

Seksi olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

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

teknis serta supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan 

kemitraan. 



Seksi olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, 

tradisional, layanan khusus dan kemitraan; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan; 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 

olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan; 

e. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi; 

f. Pengembangan olahraga rekreasi; 

g. Pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat; 

h. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat; 

i. Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat; 

j. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan 

pembinaan olahraga; 

k. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana 

olahraga; 

l. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus dan kemitraan; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan 

Olahraga. 

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggaraan 

perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dibidang 

pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi 

standarisasi dan infrastruktur olahraga. 

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, 

promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi dan infrastruktur olahraga; 



b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga 

dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi dan 

infrastruktur olahraga; 

c. Penyusunan norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek 

olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi 

dan infrastruktur olahraga; 

d. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan 

tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi dan 

infrastruktur olahraga; 

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek olahraga dan 

tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi dan 

infrastruktur olahraga; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga 

keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi standarisasi dan infrastruktur 

olahraga; 

g. Pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari : 

1. Seksi pembibitan IPTEK, Tenaga keolahragaan dan standarisasi 

Seksi pembibitan IPTEK, Tenaga keolahragaan dan standarisasi mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksnaan kebijakan, 

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

supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pembibitan IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan.  

Seksi pembibitan IPTEK, Tenaga keolahragaan dan standarisasi menyelenggarakan fungsi 

: 

a. Penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang pembibitan IPTEK, tenaga 

keolahragaan dan standarisasi keolahragaan; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan 

IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan 

IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan; 



d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan IPTEK, 

tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan; 

e. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat; 

f. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan 

prestasi; 

g. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan 

teknisi olahraga; 

h. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berpartisipasi dengan lembaga / 

instansi; 

i. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana 

olahraga; 

j. Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat 

daerah; 

k. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidangpembibitan IPTEK, tenaga keolahragaan dan standarisasi keolahragaan; dan 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi 

Olahraga. 

 

2. Seksi promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur 

Seksi promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksnaan kebijakan, 

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

supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 

bidang promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur. 

Seksi promosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kegiatan fasilitasi di bidang promosi olahraga, olahraga 

prestasi dan infrastruktur; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan di bidang promosi 

olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi 

olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur; 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga, 

olahraga prestasi dan infrastruktur; 

e. Pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan olahraga ungulan daerah; 



f. Penyelenggaraan kompetisi / kejuaraan olahraga; 

g. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk 

membangun; 

h. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; 

i. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga; 

j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidangpromosi olahraga, olahraga prestasi dan infrastruktur; dan Pelaksanaan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 


