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STRUKTUR ORGANISASI
(1). Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, 

terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi:

1.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

2.Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga

3.Sub Bagian Humas dan Hukum

c. Bidang terdiri dari:

1. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:

a. Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.

c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

2. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:

a. Seksi kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda.

b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.



STRUKTUR ORGANISASI

3. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.

b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus.

c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:

a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan.

b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.

c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2). Bagan Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada lampiran I merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda

dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan perumusan Program Pemuda dan Olahraga sesuai Visi dan Misi

Kabupaten;

b. penyusunan dan penetapan tata kelola pemuda dan olahraga;

c. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan kepemudaan;

d. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan keolahragaan;

e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

f. Pembinaan ketatausahaan dinas;

g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD.



(3). Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai

berikut:

a. Penetapan kebijakan bidang kepemudaan meliputi:

▪ pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

▪ pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan;

▪ pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;

▪ kemitraan dan kewirausahaan;

▪ pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketaqwaan;

▪ peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;

▪ pengaturan sistem penganugerahan prestasi;

▪ peningkatan prasarana dan sarana;

▪ pengembangan jaringan dan sistem informasi;

▪ kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;

▪ pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

▪ pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan meliputi:
• pelaksanaan aktivitas kepemudaan berskala kabupaten, propinsi, nasional dan

internasional;
• pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas Kecamatan di 

Kabupaten;
• pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
• pendidikan dan pelatihan pemuda tingkat Kabupaten;
• pelaksanaan kerja sama antar kecamatan dalam kabupaten;
• pengkoordinasian bidang kepemudaan antar dinas instansi, lembaga non 

pemerintah, antar kecamatan dalam kabupaten.

c. Pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan meliputi:
• pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
• pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
• penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

kepemudaan;
• pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



d. Penetapan kebijakan bidang keolahragaan meliputi:
• pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
• penyelenggaraan keolahragaan;
• pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
• penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga;
• pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
• pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
• pengembangan iptek keolahragaan;
• pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
• pengembangan kemitraan pemerintah dengan dengan masyarakat dalam pembangunan

olahraga;
• pengembangan manajemen olahraga; 
• kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
• peningkatan prefesionalisme atlet, pelatih, manager, dan pembina olahraga;
• pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
• pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
• pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
• pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani dan

olahraga.

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
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TUGAS  DAN FUNGSI 

KEPALA DINAS

1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, 

pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi

olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan

prestasi olahraga;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;



c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan

pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan

Olahraga.

TUGAS  DAN FUNGSI 

KEPALA DINAS



1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda

dan Olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan 

Olahraga;

c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang 

meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, 

arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja 

sama, dan hubungan masyarakat;



e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga.



Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

❖ Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

❖ Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan

❖ Sub Bagian Humas dan Hukum.



Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta
pelaksanaan penataan organisasi.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran;

b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
c. pelaksanaan administrasi SDM Aparatur;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar bidang.



Sub Bagian Keuangan dan rumah Tangga

1) Sub Bagian Keuangan dan rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memferifikasi

dokumen pelaksanaan anggaran, mengelola urusan perlengkapan dan

pengelolaan Barang Milik Daerah serta pengelolaan kerumahtanggaan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;

b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;

c. pelaksanaan urusanperlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

dan

d. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, 

hubungan masyarakat, sistem informasi dan ketatausahaan.  

2) Dalam melaksanakan tugas sebagai manadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Hubungan Masyarakat dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan hubungan masyarakat;

b. pelaksanaan sistem informasi;

c. penyiapan koordinasi dan penyusunan Keputusan Kepala Dinas, 

d. Peraturan Bupati, Peraturan Daerah advokasi dan analisis hukum, serta 

urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan penyiapan bahan koordinasi

di bidang ketatausahaan.



BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut Bidang I 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang I 
dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan
wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan iman dan taqwa pemuda serta
Peningkatan kreativitas pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, 

peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, 
peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta
peningkatan kreativitas pemuda;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, 
peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan
taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;



BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

d. peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, 

peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman

taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan

sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan

kapasitas pemuda, 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. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya

pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, 

peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan

kreativitas pemuda;

h. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Pemberdayaan Pemuda (Bidang I)terdiri atas:

1. Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ 

Pemuda;

2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas

Pemuda;

3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.



Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda

1) Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda yang selanjutnya disebut
Kepala Seksi 1/I,mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda,
IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda,

IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber

Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber

Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya

Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.



Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda yang selanjutnya disebut Kepala
Seksi 2/I, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervise, dan pemantauan, analisis, evaluasi, 
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Wawasan dan Kapasitas
Pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi 2/I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan 

Kapasitas Pemuda;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan 

Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.



Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda

1) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda yang selanjutnya disebut Kepala Seksi 
3/I,mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas 
Pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi 3/I
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas 

Pemuda;
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Peningkatan Kreativitas Pemuda;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Peningkatan Kreativitas Pemuda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan 

Kreativitas Pemuda; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Peningkatan Kreativitas Pemuda.



BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Bidang II berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang II dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan

serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan,

kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan,

infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang II

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan

pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta

kewirausahaan pemuda;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, 

kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, 

infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;



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

kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi

kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan

pemuda;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi

kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan

pemuda;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi

kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan

pemuda;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan,

kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan

kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

g. pelaksanaan administrasi Bidang II; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA



Bidang Pengembangan Pemuda (Bidang II) terdiri

dari:

1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan

Kemitraan Pemuda.

2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan

Kepramukaan.

3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan

Pemuda.



Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda

1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda yang 

selanjutnya disebut Kepala Seksi 1/II, mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan 

Pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

Kepala Seksi 1/II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang 

Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;



Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan yang selanjutnya 

disebut Kepala Seksi 2/II,mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

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

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, 

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

Kepala Seksi 2/II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Organisasi 

Kepemudaan dan Kepramukaan;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;



Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

1) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disebut Kepala 
Seksi 3/II, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan 
Kewirausahaan Pemuda.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi 3/II
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan
Kewirausahaan Pemuda;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur
dan Kewirausahaan Pemuda;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan
Kewirausahaan Pemuda; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda



BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Bidang III, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang III dipimpin oleh Kepala

Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan,

pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus

olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan

penghargaan olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Bidang III

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan 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;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

olahraga pendidikandanpengelolaan pembinaan sentra olahraga,pengelolaan

olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta

kemitraan dan penghargaan olahraga;



c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga

pendidikandanpengelolaan pembinaan sentra olahraga,pengelolaan olahraga rekreasi,

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan

olahraga;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga

pendidikandanpengelolaan pembinaan sentra olahraga,pengelolaan olahraga rekreasi,

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan

olahraga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga

pendidikandanpengelolaan pembinaan sentra olahraga,pengelolaan olahraga rekreasi,

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan

olahraga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga

pendidikandanpengelolaan pembinaan sentra olahraga,pengelolaan olahraga rekreasi,

pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan

olahraga;

g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA



Bidang Pembudayaan Olahraga (Bidang III) terdiri

atas:

❖ Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

❖ Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan

Khusus;

❖ Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.



Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga yang selanjutnya disebut 

Kepala Seksi 1/III, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga 

pendidikan dan sentra olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi 1/III 

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan

dan pembinaan sentra;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

olahraga pendidikan dan sentra olahraga;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga

pendidikan dan pembinaan sentra; dan

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

pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.



Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus yang selanjutnya

disebut Kepala Seksi2/III, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberia bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Kepala Seksi2/III

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi,

tradisional, dan layanan khusus;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan

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

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.



Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

1) Kepala SeksiKemitraan dan Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut

Kepala Seksi3/III, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

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

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

kemitraan dan penghargaan olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala

Seksi3/III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan

penghargaan olahraga;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

kemitraan dan penghargaan olahraga;

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

kemitraan dan penghargaan olahraga;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan

penghargaan olahraga; dan

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

kemitraan dan penghargaan olahraga.



BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang selanjutnya disebut Bidang IV berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang IV

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan,

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

standardisasi dan infrastruktur olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Bidang IV

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga

b. keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan

infrastruktur olahraga.

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan

infrastruktur olahraga.

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan

infrastruktur olahraga.

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek,dan tenaga

keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan

infrastruktur olahraga.



f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta

standardisasi dan infrastruktur olahraga.

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga

keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi

dan infrastruktur olahraga.

h. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga.

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA



Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Bidang IV) terdiri atas:

❖ Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;

❖ Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;

❖ Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.



Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

1) Kepala SeksiPembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya disebut 

Kepala Seksi 1/IV, mempunyai tugasmelaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan,IPTEK, dan

tenaga keolahragaan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Kepala Seksi

1/IVmenyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan,IPTEK, dan

tenaga keolahragaan;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembibitan,IPTEK, dan tenaga keolahragaan;

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

pembibitan,IPTEK, dan tenaga keolahragaan; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembibitan,IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan

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

pembibitan,IPTEK, dan tenaga keolahragaan.



Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

1) Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Kepala

Seksi 2/IV, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,Kepala

Seksi2/IVmenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga

prestasi;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi

olahraga dan olahraga prestasi;

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

olahraga dan olahraga prestasi;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

e. promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan

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

promosi olahraga dan olahraga prestasi.



Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

1) Kepala Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga yang selanjutnya disebut 

Kepala Seksi 3/IV, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan

infrastruktur olahraga.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Kepala

Seksi3/IVmenyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur

olahraga;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

standardisasi dan infrastruktur olahraga;

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

standardisasi dan infrastruktur olahraga; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan

infrastruktur olahraga; dan

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

standardisasi dan infrastruktur olahraga.



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalan Jabatan

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya;

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

4) Jenis Jabatan Fungsionalsebagai mana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TATA KERJA

1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi, dan sinkronisasi

secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas Pemuda dan

Olahraga maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing.

2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta

menyampaikan laporan tepat pada waktunya.



KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kotawaringin

Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur.


