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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, OlahragadanKebudayaan Kabupaten 

Nganjuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. BerdasarkanRenstratahun 2018-

2023 sasaran yang ditetapkan adalah 3 sasaranyaitu : 

1. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah 

2. Meningkatnyakualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda 

3. Meningkatnyadaya saing pariwisata daerah 

 

Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan,  Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk telah dicapai kinerjanya sebagai berikut : 

1. Sasaran “Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal 

daerah yang dilestarikan” 

Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 109,77% dan realisasi dana mencapai 

98,58% sehingga terjadi efisiensi dana.  

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah : 

 Banyak temuan cagar budaya yang belum bias diungkap secara detail latar 

sejarahnya oleh BPCB 

 Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap 

diminta masuk sebagai cagar budaya 

 Beberapa lokasi  yang  jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar 

budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya. 

 Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi pembinaan 

watak dan budi pekerti belum sesuai harapan. 

 Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai 

budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang. 

 Kurangnya tenaga ahli bidang  BCB  sehingga belum bias 

menginventarisir temuaan BCB secara detail 
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah : 

 Menginventarisir temuan benda cagar budaya untuk dilaporkan dan 

bekerjasama dengan BPCB. 

 Melakukan sosialisasi tentang Undang Undang Cagar Budaya nomor 10 

Tahun 2010. 

 Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya kpada 

pemerintah daerah. 

 Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, 

dan taman budaya daerah.  

 Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh 

berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya. 

 

2. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi 

pemuda” 

Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 100,87% dan realisasi dana mencapai 

98,38% sehingga terjadi efisiensi dana.  

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah : 

 Banyak Pelatih belum memiliki sertifikasi sebagai pelatih; 

 Tenaga pelatih yang ahliterbatas; 

 Akses dalam memperoleh penjaringan potensi belum memadai. 

 Hanya di cabang olah raga tertentu saja yang atlitnya berkualitas. 

 Masih banyak kenakalan remaja 

 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah : 

 Memfasilitasi agar pelatihmendapatkanlisensi/sertifikatpelatih ; 

 Mengadakanpelatihanbagipelatihdancalonpelatih ; 

 Dilaksanakanpemusatanpelatihan (PPLPD) . 

 Meningkatkan/memperbanyak event kegiatan di 

berbagaicabangolahragauntukmeningkatkansemangatparaatlit . 

 Pembinaanremajamelaluikerjasamadenganpolres, BNN, KPAD 

danlembaga lain. 
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3. Sasaran “Meningkatnyadaya saing pariwisata daerah” 

Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 86,60% dan realisasi dana mencapai 

80,58% sehingga terjadi efisiensi dana.  

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah : 

 Sering terjadi penutupan pada semua obyek wisata dikarenakan adanya 

Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan 

Pengnendalian Covid 19 serta peraturan peraturan lain tentang penutupan 

destinaasi wisata 

 Belumoptimalnyapartisipasimasyarakatdalampengembanganpariwisata 

 Masihrendahnyapengembangandestinasiwisata 

 Belumoptimalnyakualitas SDM petugasdanpelakuusahapariwisata 

 Belumoptimalnyapengembanganpromossidanmanajemenpaariwisata yang 

mendukungkeberlanjutanpengembanganekonomilokal 

 Kurangsinerginyaantaarpelakuwisatadalampengembanganpariwisata 

 Belumadaanyafasilitaspenunjangpariwisata yang 

berkaitandengantransportasidanpusatolah-olehkhas. 

 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah : 

 Membenahiobyekwisatabaiksaranamaupunprasarana yang 

adadanmenerapkansaptapesona 

 Analisapasardanpenyusunanstrategiuntukpromosidanpemasaranobyekwisa

ta 

 Pengembanganjaringankerjasamapromosipariwisata 

 Koordinasidengansektorpendukungpariwisata 

 

Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

pada tahun mendatang : 

 Ikut berperan dalam menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) 

secara optimal dengan mendukung dan melakukan pengelolaan serta 
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pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan 

taman budaya daerah 

 Perlunya pelatihan dan pendidikan warisan budaya untuk kaum muda, 

karena banyak generasi muda yang belum paham tentang informasi 

kekayaan budaya daerah, sehingga pelatihan itu bisa menjadi referensi 

bagi generasi muda 

 Mendirikan kelompok sanggar muda yang diharapkan dapat melestarikan 

budaya daerah yang ada dan menumbuhkan kecintaan serta kesadaran 

generasi muda akan pentingnya melestarikan budaya daerah 

 Memfasilitasi agar pelatihmendapatkanlisensi/sertifikatpelatih 

 Meningkatkan/memperbanyak event kegiatan di 

berbagaicabangolahragauntukmeningkatkansemangatparaatlit . 

 Mempercepat proses pembuatan Perda oleh instansi terkait dalam 

kaitannya dengan kenaikan tiket 

 Perlunya peningkatan fasilitas/sarana prasarana  di obyek wisata dalam 

rangka menarik minat pengunjung untuk berwisata di obyek tersebut 

 Menghadapi persaingan obyek wisata yang ketat, perlu untuk 

berinstropeksi, apa kekurangan kita hingga obyek wisata lain seperti yang 

dimiliki swasta dapat berkembang lebih pesat 

 Perlunya pengolahan sampah, agar lingkungan hidup tidak terganggu  

 Meningkatkan promosi wisata 

 

 

  Nganjuk,03Januari2022 

Kepala Dinas PORABUDPAR 

   KabupatenNganjuk 

 

 

 

 

   Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si 

    PembinaUtama Muda 

        NIP. 19660913 198602 1 005 

 



KATA  PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

limpahan rahmat, hidayah, danperkenan-Nya semata maka penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahragadan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk ini dapat diselesaikan. 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dimaksudkan sebagai salah 

satu wujud pertanggungjawaban unit bawahan kepada atasan, sebagai alat pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, efisiensi, dan efektifitas, serta 

perbaikan perencanaan. 

 

 Dilandasi pada kenyataan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. 

 

 Melalui kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalaam penyelesaian penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga bermanfaat. 

 

 

  Nganjuk, 12 Januari 2021 

 

   KEPALA DINAS PORABUDPAR 

   KABUPATEN NGANJUK 

 

 

 

 

       Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si 

          PembinaUtama Muda 

                  NIP. 19660913 198602 1 005 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Gambaran Umum Organisasi   

 

1.1.1. Latar Belakang   

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 

organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan 

pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. 

Keberadaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk yang lahir sebagai konsekuensi 

otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU  No. 32  

Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan 

bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah.  Adapun 

dasar hukum dan sejarah keberadaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 

Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai 

berikut :  

1. UU No.32/2004 tentang Pemerintaah Daerah  

2. PP No.25/2000 ttg. Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai 

OTODA 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 

tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk jo Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 

41 Tahun 20016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk 
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1.1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk 

Struktur Organisasi SKPD 

Struktur Organisasi di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 

Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk mengacu pada 

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 14 

Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

sebagai berikut : 

 

Kepala Dinas membawahi : 
 

1. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Program dan Evaluasi 

2. Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari : 

a. Promosi Pariwisata 

b. Pembinaan Usaha Pariwisata 

3. Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata terdiri dari : 

a. Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata 

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri dari : 

a. Seksi Bina Kepemudaan 

b. Seksi Bina Keolahragaan 
 

5. Bidang Kebudayaan terdiri dari : 

a. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan 

b. Seksi Nilai Budaya dan Nilai Tradisi 

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian 
 

 

Pembinaan terhadap sumber daya manusia atau aparatur 

dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk adalah merupakan salah satu faktor 
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penting bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun  

system transportasi yang handal. 

Peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap aparatur harus 

terus menerus dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dilakukan 

peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik 

melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang 

ada. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

SUBBAG 

UMUM 
SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI 

SUBBAG 

KEUANGAN 

BIDANG 
 OBYEK DAN 
DAYA TARIK 

PARIWISATA 

BIDANG  
KEPEMUDAAN 

DAN 

KEOLAHRAGAAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

OBYEK  DAN 
DAYA TARIK 

WISATA 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

SARANA DAN 
PRASARANA 
PARIWISATA 

SEKSI  
BINA 

KEPEMUDAAN 

SEKSI 
 BINA 

KEOLAHRAGAAN 

SEKSI  
SEJARAH, MUSEUM 

DAN 

KEPURBAKALAAN 

SEKSI 

 NILAI BUDAYA DAN 

NILAI TRADISI 

SEKRETARIS 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
DAN PEMASARAN 

PARIWISATA 

SEKSI  
PROMOSI 

PARIWISATA 

SEKSI 
PEMBINAAN 

USAHA 

PARIWISATA 

SEKSI 
 PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

KESENIAN 



4 

 

Tugas Pokok dan Fungsi OPD 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang 

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk jo 

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh Sekretaris 

dan empat Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat 

eselon III, serta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 

Tugas Pokok 

 

: 

 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan 

kebudayaan. 

F u n g s i : 1.  Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang 

pariwisata, kepemudaan. olahraga dan 

kebudayaan  

2.  Pelaksanaan kebijaksanaan teknis urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata, 

kepemudaan. olahraga dan kebudayaan 

3.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang pariwisata, kepemudaan. olahraga dan 

kebudayaan 

4.  Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata, 

kepemudaan. olahraga dan kebudayaan 

5.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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1.1.3.  Sumber Daya OPD 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan 

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan 

organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk sampai 

dengan 31 Desember 2021 sebanyak 38 orang. Data pegawai menurut 

Golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut : 

 

               Tabel  I.1 Data Administrasi Kepegawaian  

                        Menurut Golongan dan Jabatan 

 
 

U R A I A N 
 

 

Satuan 
 

Jumlah 

a. Jumlah PNS   

1) Golongan I Orang 3 

2) Golongan II Orang 11 

3) Golongan III Orang 19 

4) Golongan IV Orang 5 

Jumlah Orang 38 

b. Jumlah Pejabat Struktural   

1) Eselon II Orang 1 

2) Eselon III Orang 4 

3) Eselon IV Orang 8 

Jumlah Pejabat Fungsional Orang - 

Jumlah Staf PNS Orang 25 

Jumlah Orang 38 

 

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah 

dilalui adalah : 
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Tabel 1.2. Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No 

 

 

U R A I A N 

 

Satuan 

 

Jumlah 

1 Lulusan SD Orang 3 

2 Lulusan SLTP Orang - 

3 Lulusan SLTA Orang 11 

4 Lulusan D2 Orang - 

5 Lulusan Sarjana Muda/D3 Orang - 

6 Lulusan S-1 Orang 16 

7 Lulusan Pasca Sarjana / S-2 Orang 8 

8 Lulusan Pasca Sarjana / S-3 Orang - 

Jumlah Orang 38 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk yang berstatus ASN pada tahun 2021 sebanyak 38 orang.   

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Nganjuk juga memiliki tenaga juru pelihara yang berjumlah 

69 orang, yang bertugas di masing-masing obyek wisata, di kantor 

Disparporabud, dan beberapa lokasi cagar budaya.  

 

1.1.4.   Sarana dan Prasarana 

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana 

dan prasarana daerah yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan 

prasarana di bidang transportasi, pelayanan air minum, telepon dan listrik 

menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan para pegawai. Kondisi sarana dan 

prasarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan daerah 

ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

masyarakat pada umumnya. 
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Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk 

telah tersedia sarana dan prasarana meliputi : 

Sarana perlengkapan yang ada berupa peralatan adalah sebagai berikut : 

 Meja ½ biro 10 unit 

 Meja rapat 3 unit 

 Kursi rapat 80 unit 

 Kursi kerja pejabat eselon II 1 unit 

 Kursi kerja pejabat eselon III 5 unit 

 Kursi kerja pejabat eselon IV 10 unit 

 Kursi kayu/rotan 5 unit 

 Lemari kayu 2 unit 

 Filling cabinet 15 unit 

 Komputer 16 unit 

 Printer 14 unit 

 Kendaraan roda dua 2 unit 

 Kendaraan roda empat 6 unit 

 Brankas 2 unit 

 AC 13 unit 

 Laptop 9 unit 

 LCD proyektor 2 unit 

 

1.2. Permasalahan Utama OPD  

1.2.1.  Permasalahan  Internal 

Dalam pelayanan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan 

kebudayaan masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3 P 

(Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini 

dapat di informasikan sebagai berikut : 
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a. Personil 

Secara umum jumlah personil dilingkungan Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk 

sudah mencukupi, namun demikian dari segi kualitas masih perlu 

ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun 

mekanisme pendidikan dan latihan yang ada disamping 

mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai 

dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk meliputi jumlah dan kualitas yang 

belum memadai demikian juga status kepegawaian’ 

Permasalahan internal yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 

Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 Belum optimalnya kinerja SDM 

 Masih kurangnya tenaga yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan tentang pengelolaan pariwisata (analis pariwisata) 

 Belum tersedianya tenaga teknis operasional yang memadai 

 Budaya paternalistis pegawai dan kreativitas pegawai kurang 

 Kurangnya pengembangan SDM, yang meliputi: standarisasi, 

akreditasi, dan sertifikasi kompetensi 

 Masih kurang optimalnya pengembangan potensi keragaman 

budaya yang ada 

 Pengemasan daya tarik wisata dan kualitas pelayanan wisata 

masih kurang 

b. Pendanaan 

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk 

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa 

dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi. 
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c. Sarana – Prasarana 

1) Kendaraan roda dua dan roda empat masih belum memadai 

untuk kepentingan operasional ; 

2) Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum 

mencukupi. 

 

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka 

pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut : 

a. Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah - langkah 

kongkrit, untuk mengefektifkan operasional pelayanan ; 

b. Menumbuhkan partisipasi pihak - pihak yang terlibat dan peduli 

terhadap layanan ; 

c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapangan sebagai 

upaya pengendalian dan motivasi. 

 

Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program 

pengembangan yaitu : 

a. Kelembagaan dengan membentuk Tim Operasional Terpadu 

b. Pengembangan dan pendayagunaan sarana prasarana ; 

c. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat ; 

d. Membangun model pelayanan prima sesuai kultur masyarakat 

Nganjuk. 

 

1.2.2.  Permasalahan  Eksternal 

Pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk disamping ditentukan oleh kondisi 

internal Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Nganjuk sendiri, tentunya sangat ditentukan pula oleh kondisi 

lingkungan di luar Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.  Kondisi Eksternal terdiri dari para 
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stakeholders dan juga situasi/kondisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

Ketertiban dan Keamanan. 

Para stakeholders Sektor Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan antara lain meliputi: 

 Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sarana rekreasi yang murah 

tapi bagus 

 Masih rendahnya minat masyarakat untuk berwisata di daerah sendiri 

dan masih sedikitnya masyarakat yang berbisnis wisata (wirausaha 

penyedia cinderamata dan oleh-oleh khas Nganjuk) 

 Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan dan 

pariwisata 

 Masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebudayaan 

dan pariwisata 

 Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pengembangan kebudayaan dan 

kepariwisataan yang baik 

 Kurangnya investor yang masuk ke Kabupaten Nganjuk 

 Terbatasnya tenaga yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di 

bidang pengelolaan pariwisata (analis pariwisata) 

 Kurangnya minat warga terhadap kesenian atau kebudayaan daerahnya 

sendiri 

 

Para stakeholders tersebut di atas pada dasarnya sangat berperan dalam 

menjalin kemitraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. dengan 

harapan: 

1) Semua kepentingan dapat terakomodir dalam satu tujuan untuk 

perwujudan dan memajukan sektor kebudayaan dan kepariwisataan.. 

2) Adanya sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah 

Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. 

3) Adanya peluang seluas-luasnya kepada Masyarakat, LSM dan mitra 

kerja dalam upaya terwujudnya program / rencana kerja.   
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Secara makro Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga 

dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan 

dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :  

2.1. Rencana Strategis  

2.1.1   Tujuan  dan Sasaran  

   T u j u a n 

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Bupati 

Nganjuk urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan 

perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun 

waktu lima tahun ke depan. 

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan 

arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum dan 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan terhadap peran misi serta 

program yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan pembangunan pariwisata, kepemudaan, 

olahraga dan kebudayaan di Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 

menurut Renstra Disparporabud 2018 - 2023 adalah :  

 Nganjuk sebagai destinasi wisata dan pelestarian budaya di Jawa 

Timur  

 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 

 

S a s a r a n 

Sasaran pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, 

olahraga dan kebudayaan yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk selama 

kurun waktu lima tahun seperti dalam Rencana Strategis Dinas 
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Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk Tahun  2018 – 2023  sebanyak 3 sasaran, yaitu : 

a. Sasaran dari tujuan Nganjuk sebagai destinasi wisata dan 

pelestarian budaya di Jawa Timur adalah : 

 Meningkatnya daya saing pariwisata daerah 

 Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi 

lokal daerah 

b. Sasaaran dari tujuan Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 

adalah : 

 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi 

pemuda  

 

2.2. Perencanaan Tahun 2021 

Perencanaan Kinerja Tahun 2021 disajikan dalam bentuk 

Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk 

dan Bupati Nganjuk sebagaimana terlampir. 

a. Sasaran tahun bersangkutan yang ingin dicapai 

Sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2021 

sebanyak 3 sasaran dengan indikator kinerja, target, program, kegiatan 

dan pagu anggaran sebagai berikut : 
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Sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2021 

No Sasaran Indikator Kerja Target Program/Kegiatan Anggaran 

1 Meningkat 

nya prestasi 

pemuda 

1. Presentase 

organisasi 

kepemudaan 

yang aktif 

86% Program 

Pengembangan 

Daya Saing 

Kepemudaan 

1. Penyadaran 

pemberdayaan 

dan 

Pengembangan 

Pemuda dan 

Kepemudaan 

terhadap pemuda 

pelopor 

Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda 

Pemula dan 

Pemuda Kader 

Kabupaten/Kota. 

 

Program 

pengembangan 

kapasitas 

kepramukaan 

1. Pembinaan dan 

pengembangan 

organisasi 

kepramukaan. 

 

Rp. 108.227.800 

 

 

 

Rp. 108.227.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 250.000.000 

 

 

 

Rp. 250.000.000 

2 Meningkatn

ya cabang 

olahraga 

berprestasi 

1. Jumlah 

cabang 

olahraga 

berprestasi 

16 

cabor 
Program 

pengembangan 

kapasitas daya 

saing keolahragaan 

1. Penyelenggaraan 

kejuaraan 

Olahraga tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

2. Pembinaan dan 

Pengembangan 

Organisasi 

Keolahragaan 

Rp. 189.772.350 

 

 

 

Rp. 189.772.350 

 

 

 

 

 

(Refocusing) 
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3 Meningkatn

ya tata 

kelola seni 

dan budaya 

daerah serta 

pelestarian 

benda, situs, 

dan 

kawasan 

cagar 

budaya 

1. Jumlah tra 

desi yang di 

kembangkan. 

 

2. Penyelenggar

aan event 

seni dan 

budaya 

25 

Seni 

tradisi 

 

66 

event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

pengembangan 

Kebudayaan 

1. Pengelolaan 

kebudayaan yang 

masyarakat 

pelakunya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

2. Pembinaan 

lembaga adat 

yang 

penganutnya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Program 

pengembangan 

kesenian 

tradisional 

1. Pembinaan 

kesenian yang 

masyarakat 

pelakunya dalam 

daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Program 

Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar 

Budaya 

1. Pengelolaan 

Cagar Budaya 

Peringkat Daerah 

Ka bupaten/Kota 

 

Rp. 1.088.268.500 

 

 

Rp. 1.073.068.500 

 

 

 

 

 

 

Rp. 15.200.000,00 

 

 

 

 

 

 

Rp. 15.200.000,00 

 

 

 

Rp. 15.200.000,00 

 

 

 

 

 

 

Rp. 327.000.000 

 

 

 

Rp. 327.000.000 

4. Meningkatn

ya tata 

kelola 

kepariwisata

an yang 

handal 

1. Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

 

 

 

2. Jumlah 

PAD sektor 

pariwisata 

218.000 

wisata

wan 

 

 

 
Rp. 

2.184.270.

000 

Program 

peningkatan daya 

Tarik destinasi 

pariwisata. 

1. Pengelolaan 

destinasi pari 

wisata Kabupa 

ten/Kota 

 

Rp. 1.140.701.850 

 

 

 

Rp. 1.125.304.150 
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 2. Penetapan tanda 

daftar usaha 

pariwisata daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Program 

Pemasaran 

Pariwisata 

1. Pemasaran 

pariwisata dalam 

dan luar negeri 

daya Tarik, 

destinasi dan 

kawasan strategi 

pariwisata 

Kabupaten/Kota 

 

Program 

pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

1. Pelaksanaan 

peningkatan 

kapasitas Sumber 

Daya Pariwisata 

dan Ekonomi 

Kreatif Tingkat 

Dasar. 

 

Rp. 15.397.700 

 

 

 

 

Rp. 612.097.500 

 

 

Rp. 612.097.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 24.463.300 

 

 

 

 

Rp. 24.463.300 

 

5 Terlaksanan

ya Jumlah 

Laporan 

Kinerja dan 

Keuangan 

yang 

disusun 

tepat waktu 

1. Jumlah 

Laporan 

Kinerja dan 

Keuangan 

yang 

disusun 

tepat waktu 

100% Program 

penunjang urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perang 

kat Daerah 

 

2. Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 

Rp. 5.621.991.200 

 

 

 

 

Rp. 10.000.000 

 

 

 

 

 

Rp. 4.797.194.000 

 

 

 

Rp. 210.000.000 
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3. Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

 

4. Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

 

5. Penyediaan jasa 

penunjang Uru 

san Pemerintahan 

Daerah 

 

6. Pengadaan Ba 

rang Milik Dae 

rah Penunjang 

Urusan Pemerin 

tah Daerah 

 

7. Pemeliharaan Ba 

rang Milik Dae 

rah Penunjang 

Urusan Pemerin 

tahan Daerah 

Rp. 243.043.900,00 

 

 

 

 

Rp. 109.900.000,00 

 

 

 

Rp. 71.906.700,00 

 

 

 

 

Rp. 179.946.600,00 

 

b. Standar Penilaian Kinerja 

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana 

Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian 

sebagai berikut : 

 

Nilai % 

 

Pencapaian 

 

Lebih dari 100 

75 – 100 

55 - 75 

Kurang dari 55 

 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan dalam mencapai tujuan serta 

sasaran periode yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan 

(performance indicators) atau tingkat capaian program sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. 

Secara umum Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya baik kegiatan yang bersifat administrasi maupun bersifat teknis secara 

proposional telah berjalan dengan baik. 

Pada pengukuran kinerja kali ini, kami memfokuskan pada pengukuran 

output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact kami ukur sebatas 

apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

1. 1 1. Urusan Kebudayaan berkaitan dengan tujuan stratejik berupa 

meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor 

unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan 

mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal. Tanggung jawab dan 

wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan 

budaya daerah serta penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan. 

Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah meningkatkan promosi seni 

budaya dan kearifan lokal serta kerjasama investasi  kepariwisataan.  

 

 Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT), untuk tahun 2021 tercapai seluruhnya. Ikhtisar pencapaian sasaran 

dapat dilihat dalam bentuk tabel : 
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No. 

 

 

Sasaran 

 

Pencapaian 

Tercapai Tidak Tercapai 

1. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, 

kesenian dan tradisi lokal daerah 

x  

2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas 

pendidikan dan prestasi pemuda 

x  

3. Meningkatnya daya saing pariwisata 

daerah 

x  

 

 Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya 

indikator sasarannya sebagai berikut : 

 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian  

       

1. Meningkatnya 

pelestarian 

kebudayaan, 

kesenian dan 

tradisi lokal 

daerah 

1.1 Persentase benda, 

situs, dan kawasan 

cagar budaya yang 

dilestarikan 

29% 29,18% 100,62% 

       

  1.2 Persentase warisan 

seni budaya dan 

tradisi lokal yang 

dilestarikan 

25 % 29,73 % 118,92% 

Rata-rata Capaian dalam sasaran ”Meningkatnya pelestarian 

kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah” 

109,77% 

 

Data kinerja bidang kebudayaan untuk mencapai sasaran 

Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah, 

adalah sebagai berikut : 

1. Presentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan 

Perhitungan target, realisasi, dan capaian kinerja  (berdasarkan Renstra 

tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut: 
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Target     : 29%   

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 89  

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten 

Nganjuk sebanyak 305 

Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

adalah 89/305 x 100% = 29,18% 

Realisasi  : 29,18%   

 

      Capaian kinerja     : 100,62 % 

-  Formula perhitungan : 

 

 

 

 Perhitungan capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan formula di 

atas adalah : 

Capain kinerja = ( 29,18 / 29 ) x 100 % = 100,62 % 

 

Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase benda, situs, dan 

kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan 

29 % 29,18% 100,62 % 

     
 

 Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 

adalah sebagai berikut:  

INDIKATOR SASARAN Tahun Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase benda, situs, dan 

kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan 

2021 29,18% 100,62 % 

  2020 28,53% 101,89 % 

     
 

 
Capaian Kinerja = ( Realisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / 

                                Target benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan) x 100% 
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2. Persentase  warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan  

Perhitungan target, realisasi, dan capaian kinerja seperti tertuang dalam 

Renstra tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

 

Target : 25%, 

Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan ada 11  

Warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk 

sebanyak 37 

Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan 

adalah 11/37 x 100% = 29,73% 

Realisasi  : 29,73%   

 

Capaian Kinerja : 118,92 % 

- Formula perhitungan : 

 

 

 

 Perhitungan capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan formula di 

atas adalah : 

 Capain kinerja = ( 29,73 / 25 ) x 100 % = 118,92 % 

 

Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase warisan seni budaya dan 

tradisi lokal yang dilestarikan 

25% 29,73 % 118,92 % 

     
 

  

 

 

 

 

Capaian Kinerja = ( Realisasi warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan / 

                                Target warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan) x 100% 
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Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 

adalah sebagai berikut:  

INDIKATOR SASARAN Tahun Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase warisan seni budaya 

dan tradisi lokal yang dilestarikan 

2021 29,73% 118,92 % 

  2020 27,03% 112,63 % 

     

    
 

 Analisis terhadap pencapaian sasaran ”Meningkatnya pelestarian 

kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah” diukur dengan : 

1.1. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 

adalah indikator yang menunjukkan presentase jumlah situs dan 

kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari keseluruhan situs dan 

cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk. 

 

 Target persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan tahun 2021 adalah sebanyak  29%, terealisasi 29,73% 

sehingga capaian kinerja adalah sebesar 118,92 %. 

 

1.2. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan 

adalah indikator yang menunjukkan warisan seni budaya dan tradisi 

lokal yang dilaksanakan untuk memelihara dan melestarikan seni 

budaya dan tradisi lokal 

 Target warisan seni budaya dan tradisi lokal daerah yang 

dilestarikan tahun 2021 sebesar 25% dan dapat direalisasi sebesar 

29.73% sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,92 %, sehingga 

target tercapai.  

 

   Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran ”Meningkatnya 

pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah” pada Urusan 

Kebudayaan rata-rata menghasilkan nilai capaian di atas 80% 
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berdasarkan skala ordinal yaitu 109,77 %, sehingga predikat pencapaian 

sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori “tercapai”. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil 

dalam memelihara keberadaan seni dan kebudayaan daerah 

sebagaimana yang ditargetkan dalam Tahun 2021. 

 
 

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga  

Peranan pemuda  yang  sangat  strategis  dalam pembangunan   nasional   

maupun daerah, dapat menjadi aset untuk percepatan pembangunan, 

namun sebaliknya juga dapat menjadikan kendala, penghambat dan 

beban pembangunan jika pembinaan tidak berjalan dengan baik. 

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya 

indikator sasarannya sebagai berikut : 

  

 
No. 

 

 
Sasaran 

 

 
Indikator Kinerja 

 

Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Meningkatnya  

kualitas dan 
aksesibilitas 

pendidikan dan 

prestasi pemuda 

1.1 Persentase organisasi 

kepemudaan yang aktif 
86% 87,5% 101,74 

     

 1.2 Jumlah Cabang 
Olahraga Berprestasi 

16 Cb 16 Cb 100,00 

     

Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja  100,87 

 

Data kinerja bidang kepemudaan dan olahraga untuk mencapai 

sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi 

pemuda” adalah sebagai berikut : 

 

 2.1  Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 

Perhitungan target, realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan 

Renstra tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut: 

  Target   : 86%  
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Target tersebut berasal dari prediksi organisas kepemudaan yang 

aktif dibanding dengan organisasi kepemudaan yang ada di 

Kabupaten Nganjuk tahun 2021 

 

Realisasi : 81,25% 

- Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 = 14 

- Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Nganjuk 

tahun 2021 = 16 

- Realisasi persentase organisasi kepemudaan yang aktif = 14/16 x 100% 

 = 87,5% 

   Capaian Kinerja 

- Formula : 

 

 

 

- Perhitungan capaian kinerja : 

Capaian Kinerja = (87,5 / 86) x 100% = 101,74 % 

  Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase organisasi 

kepemudaan yang aktif 
86 87,5 101,74 

     
 

 Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

 

INDIKATOR SASARAN Tahun Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase organisasi 

kepemudaan yang aktif 
2021 87,5 101,74 

 

  2020 81,25 102,85 

 

  

 

Capaian Kinerja =   (Jumlah realisasi) x 100% 

            (Jumlah target) 
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2.2  Jumlah cabang olahraga berprestasi 

Perhitungan target, realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan 

Renstra tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : 

 

Target : 16 cabor 

Target tersebut berasal dari prediksi cabang olahraga berprestasi 

tahun 2021 

Realisasi : 16 cabor 

  

                       Capaian Kinerja 

- Formula perhitungan : 

 

 

 

 

- Perhitungan capaian kinerja : 

 

Capaian Kinerja = (16 / 16) x 100% = 100 % 

 

Capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 
     

1.1 Jumlah cabang olahraga 

berprestasi 

16 16 100 

     

 

 Sedangkan capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 

adalah sebagai berikut : 

INDIKATOR SASARAN Tahun Realisasi Capaian % 

     

1.1 Jumlah cabang olahraga 

berprestasi 

2021 16 100 

 

  2020 12 100 

 

  

 

 

Capaian Kinerja =  (Jumlah realisasi cabor berprestasi) x 100% 

            (Jumlah target cabor berprestasi 
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Analisis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi 

pemuda” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

1.1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 

Data persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 sebagai 

berikut : 

-   Target persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 

adalah  86% 

-  Realisasi persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 

2021 adalah  87,5% 

- Capaian kinerjanya adalah sebesar 101,74% 

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 jika 

dibanding dengan tahun 2020 mengalami penurunan persentase 

organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 1,11% 

 

1.2 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi 

Data Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2021 sebagai berikut : 

-   Target Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2021 adalah 16 cabor 

-  Realisasi Cabang Olahraga Berprestasi sebesar 16 cabor 

- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00% 

Dibanding Jumlah cabang olahraga berprestasi Tahun 2020 yaitu 12 

cabor maka tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah cabang 

olahraga berprestasi yaitu 16 cabor. 

 

Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran “Meningkatnya kualitas dan 

aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda” menghasilkan rata-rata nilai 

capaian Kinerja  101,87% yang  termasuk dalam kategori “tercapai”, 

sebagaimana target yang ditentukan dalam RPJMD.   

 

3. Urusan Pariwisata berkaitan dengan tujuan stratejik meningkatnya 

pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang 
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didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni 

budaya dan kearifan lokal dengan mengembangkan jenis dan kualitas 

produk-produk wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan 

meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata 

Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi peningkatan 

promosi kepariwisataan dan seni budaya lokal serta peningkatan 

fungsionalisasi sarana dan prasarana daya tarik obyek dan destinasi 

wisata serta inventasi pendukung kepariwisataan. Selain itu juga 

penyusunan kebijakan teknis urusan kepariwisataan. Kebijakan stratejik 

yang dilakukan adalah pengembangan destinasi wisata berbasis potensi 

lokal.  

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya 

indikator sasarannya sebagai berikut : 

 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 

       

1. Meningkatnya 

daya saing 

pariwisata 

daerah 

1.1 Persentase 

peningkatan 

kunjungan wisatawan 

5 4,33 86.60 

       

Rata-rata Capaian dalam sasaran ” Meningkatnya daya saing pariwisata 

daerah” 

86.60 

 

Data kinerja bidang pariwisata untuk mencapai sasaran 

“Meningkatnya daya saing pariwisata daerah” adalah sebagai berikut : 

 

 2.1  Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 

Perhitungan target, realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan 

Renstra tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut : 

  Target   : 5 %  

Target tersebut berasal dari persentase selisih antara jumlah 

kunjungan wisatawan tahun 2021 dengan tahun 2020 
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Realisasi : 4.33 % 

- Perhitungan realisasi adalah sebagai berikut : 

   

 

 

Realisasi kunjungan tahun 2021  =  193.092 – 184.739 x 100% 

      193.092 

     =  4.33 % 

   Capaian Kinerja 

- Formula perhitungan : 

 

 

 

- Perhitungan capaian kinerja : 

Capaian Kinerja = (4,33 / 5) x 100% = 86,6 % 

   Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

INDIKATOR SASARAN 
KINERJA 

Target Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase peningkatan 

kunjungan wisatawan 

5 % 4.33 % 86,60 

     
 

 Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

 

INDIKATOR SASARAN Tahun Realisasi Capaian % 

     

1.1 Persentase peningkatan 

kunjungan wisatawan  

2021 4,33 % 86.60 

 

  2020 0,93 % 18.60 

 

Analisis terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya daya saing 

pariwisata daerah” adalah sebagai berikut : 

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan adalah indikator yang 

menunjukkan persentase jumlah kunjungan wisatawan baik regional 

 

Capaian Kinerja =           (Jumlah realisasi kunjungan)           x 100% 

         ( Jumlah target kunjungan ke obyek wisata) 

 

Realisasi kunjungan = (Selisih jumlah kunjungan tahun ini dan tahun lalu) x 100% 

                             ( Jumlah kunjungan tahun n ) 
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maupun manca negara baik dewasa maupun anak-anak di  obyek wisata 

unggulan (obyek daya tarik wisata) baik yang berestribusi maupun yang 

tidak beretribusi, yaitu : semua lokasi wisata alam, wisata buatan, wisata 

religi dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 

2021. Indikator tersebut juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja 

dalam Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

- Jumlah wisatawan dalam Tahun 2020 184.739 orang 

- Jumlah wisatawan dalam Tahun 2021 193.092 orang 

 

Jumlah kunjungan di lokasi wisata di Tahun 2021 sebanyak 193.092 orang. 

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebanyak 184.739 orang, jumlah 

kunjungan di lokasi wisata pada Tahun 2021 naik sebesar 4,33%, lebih 

rendah daripada target kenaikan sebesar 5,00%. Hal ini berarti capaian 

kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 86,60%.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, kunjungan wisata tahun 2021 ini 

naik 8.353 orang dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 184.739 orang, 

sedangkan capaian kinerjanya 86,60% dengan kategori “tercapai”. 

 

Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran “Meningkatnya daya saing 

pariwisata daerah” pada Urusan Pariwisata menghasilkan nilai capaian 

lebih dari 80% berdasarkan skala ordinal yaitu 86,60 %, sehingga 

predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori 

“tercapai”. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk berhasil dalam pengembangan pemasaran pariwisata daerah 

sebagaimana yang ditargetkan dalam Tahun 2021. 

 

Pencapaian sasaran “Meningkatnya daya saing pariwisata 

daerah” tahun 2021, didukung oleh hasil-hasil program kegiatan 

pembangunan sebagai berikut: 
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No Uraian Satuan Jumlah Keterangan 

Bidang Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata  

   

1  Pemasaran Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, 
dan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jenis 3 Pembuatan Publikasi dan 
Bahan Promosi 

2 Peningkatan Kerja Sama dan 
Kemitraan Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri 

Bulan 12 Penyediaan jasa 
kerjasama pemungutan 
retribusi dengan KPH 
Perhutani dan LMDH 

3 Pengembangan dan Revitalisasi 
Prasarana Kota Kreatif 

Jenis 5 Pengembangan 
prasarana Kota Kreatif 

Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata    

1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan Prasarana dalam 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

OW 4 Rehabilitasi Mushola OW 
TRAL dan Pemeliharaan 
OW di Nganjuk                                                                           

2 Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

% 25 Peningkatan Kunjungan 
Wisata 

3 Pengembangan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Paket 1 Nganjuk 

4 Penyediaan Layanan Pendaftaran 
Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 

OW 10 Sosialisasi TDUP pelaku 
usaha pariwisata 

5 Penerbitan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

OW 10 Fasilitasi rekom TDUP ke 
Pelaku Usaha Wisata 

6 Pengelolaan Investasi Pariwisata OW 3 Fasilitasi Investor 

 

Upaya pencapaian sasaran-sasaran stratejik tahun 2020 yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut : 

 

No Uraian Program Anggaran Realisasi % 

1 Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

5.621.991.200 5.326.702.402 94,75 

2 Pengembangan Kapasitas dan Daya 
Saing Kepemudaan 

108.227.800 104.924.000 96,95 

3 Pengembangan Kapasitas dan Daya 
Saing Keolahragaan 

189.772.350 184.179.550 97,05 

4 Pengembangan Kapasitas 
Kepramukaan 

250.000.000 250.000.000 100 

5 Pengembangan Kebudayaan 1.088.268.500 1.065.113.390 97,87 
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6 Pengembangan Kesenian 
Tradisional 

15.200.000 15.136.000 99,58 

7 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 
Budaya 

327.000.000 324.600.000 99,27 

8 Pengelolaan Permuseuman 700.000.000 695.296.850 99,33 

9 Peningkatan Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

1.140.701.850 1.109.046.850 97,22 

10 Pemasaran Pariwisata 612.097.500 298.599.800 48,78 

11 Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Melalui Pemanfaatan dan 
Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual 

24.463.300 24.455.400 99,97 

 
Jumlah 10.077.722.500 9.398.054.242 93,26 

  

3.2. REALISASI KEUANGAN 

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana 

yang telah dialokasikan serta target pendapatan yang telah dibebankan pada 

masing-masing satuan kerja. 

Rincian alokasi dan realisasi dana untuk tiap-tiap sasaran adalah sebagai 

berikut : 

 

No Uraian Sasaran Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp) % 

 

1 

 

 

Meningkatnya pelestarian 

kebudayaan, kesenian dan 

tradisi lokal daerah 

 

2.130.468.500,- 

 

         

 

2.100.146.240,- 

 

 

 

98,58 

 

2 Meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pendidikan dan 

prestasi pemuda 

548.000.150 ,- 
 

539.103.550,- 98,38 

3 Meningkatnya daya saing 

pariwisata daerah 

1.777.262.650,- 1.432.102.050,- 80,58 

 

 

Dari sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 

Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dapat dirinci berdasarkan 

prosentase capaian kinerja  dan  prosentase realisasi dana sebagai berikut : 
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No Uraian Sasaran % Capaian Kinerja % Realisasi Dana 

1 

 

 

Meningkatnya 

pelestarian kebudayaan, 

kesenian dan tradisi lokal 

daerah 

100,87 

 

 

98.55 

 

 

2 

 

Meningkatkan kualitas 

dan aksesibilitas 

pendidikan dan prestasi 

pemuda 

100 

 

98,38 

 

3 Meningkatnya daya saing 

pariwisata daerah 

86,60 80,58 

*) Keterangan : Efisiensi mengarah pada tingkat efisiensi dari rasio output-input setelah 
memperhitungkan harga/nilai input 

 

Dari sasaran 1 Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi 

lokal daerah, dana yang terserap sebesar 98,55% dari anggaran dengan 

capaian kinerjanya 100,87%  

 

Sasaran 2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi 

pemuda, dana yang terserap sebesar 98,38% dari anggaran dengan capaian 

kinerja 100%  

 

Sasaran 3 Meningkatnya daya saing pariwisata daerah, dana yang terserap 

sebesar 80,58% dari anggaran dengan capaian kinerja 86,60%  

 

 

No Uraian Sasaran Tahun % Realisasi 

Dana 

Capaian 

Kinerja (%) 

 

1 

 

 
 

 

 

Meningkatnya pelestarian 

kebudayaan, kesenian dan 

tradisi lokal daerah, 

 

 

2021 
 

98,55 

 

 

100,87 

 
 

2020 
 

98,50 

 

 

107,26 

 
 

Dengan mempertimbangkan dana anggaran, capaian kinerja, jumlah kegiatan 

dan jangka waktu kegiatan, maka sasaran I adalah efisien. 
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No Uraian Sasaran Tahun % Realisasi 

Dana 

Capaian 

Kinerja (%) 

 

1 

 

 
 

 

 

Meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pendidikan dan 

prestasi pemuda  

 

 

2021 
 

98,38 

 

 

100 

 
 

2020 
 

97,34 

 

 

101,43 

 
 

Dengan mempertimbangkan dana anggaran, capaian kinerja, jumlah kegiatan 

dan jangka waktu kegiatan, maka sasaran II adalah efisien.  

 

No Uraian Sasaran Tahun % Realisasi 

Dana 

Capaian Kinerja 

(%) 

 

1 

 

 
 

 

 

Meningkatnya daya 

saing pariwisata 

daerah  

 

2021 
 

80.58 
 

86,60 

 

2020 
 

91.01 
 

18,60 

 

Dengan mempertimbangkan dana anggaran, capaian kinerja, jumlah kegiatan 

dan jangka waktu kegiatan, maka sasaran III adalah efisien. 

 

3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

 Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan meliputi : 

1. Urusan Kebudayaan  : 

 Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail 

latar sejarahnya oleh BPCB 

 Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap 

diminta masuk sebagai cagar budaya 

 Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar 

budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya. 

 Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi 

pembinaan watak dan budi pekerti belum sesuai harapan. 
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 Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai 

budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang. 

 

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga   : 

 Banyak Pelatih belum memiliki sertifikasi sebagai pelatih; 

 Tenaga pelatih yang ahli terbatas; 

 Akses dalam memperoleh penjaringan potensi belum memadai. 

 Hanya di cabang olah raga tertentu saja yang atlitnya berkualitas. 

 Masih banyak kenakalan remaja 

 

3. Urusan Pariwisata   : 

 Sering terjadi penutupan pada semua obyek wisata dikarenakan adanya 

Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin 

Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan 

Pengnendalian Covid 19 serta peraturan peraturan lain tentang 

penutupan destinaasi wisata 

 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata 

 Masih rendahnya pengembangan destinasi wisata 

 Belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata 

 Belum optimalnya pengembangan promossi dan manajemen 

paariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi 

lokal 

 Kurang sinerginya antar pelaku wisata dalam pengembangan 

pariwisata 

 Belum adaanya fasilitas penunjang pariwisata yang berkaitan dengan 

transportasi dan pusat olah-oleh khas. 
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 Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian 

sasaran pembangunan meliputi : 

1. Urusan Kebudayaan  : 

 Menginventarisir temuan benda cagar budaya untuk dilaporkan dan 

bekerjasama dengan BPCB. 

 Melakukan sosialisasi tentang Undang Undang Cagar Budaya nomor 

10 Tahun 2010. 

 Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya kpada 

pemerintah daerah. 

 Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 

museum, dan taman budaya daerah.  

 Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh 

berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya.  

 

 

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga   : 

 Memfasilitasi agar pelatih mendapatkan lisensi/sertifikat pelatih ; 

 Mengadakan pelatihan bagi pelatih dan calon pelatih ; 

 Dilaksanakan pemusatan pelatihan (PPLPD) . 

 Meningkatkan/memperbanyak event kegiatan di berbagai cabang 

olahraga untuk meningkatkan semangat para atlit . 

 Pembinaan remaja melalui kerjasama dengan polres, BNN, KPAD dan 

lembaga lain. 

 

3. Urusan Pariwisata   : 

 Membenahi obyek wisata baik sarana maupun prasarana yang ada dan 

menerapkan sapta pesona 

 Analisa pasar dan penyusunan strategi untuk promosi dan pemasaran 

obyek wisata 

 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 

 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 
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Prestasi Kabupaten Nganjuk dalam Pembangunan Tahun 2021 yaitu : 

1. Kebudayaan : 

Prestasi yang diperoleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan  

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2021 di bidang Kebudayaan 

adalah : 

 Juara I dan Juara II Nasional dalam Malang Flower Carnival Hybrid 

Great Garudheya 2021 

 Best Performer dalam Wonderful Archipelago Carnaval Indonesia 

(Waci) Ke-7 Tahun 2021 

 Empat Penyaji Terbaik Kencana Tingkat Provinsi dalam Festival Budaya 

Agraris 2021 

 

2. Kepemudaan dan Olahraga 

Sedangkan prestasi yang diperoleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga 

dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2021 di bidang 

Kepemudaan dan Olahraga adalah .  

 Pemuda prestasi di bidang kepemudaan 

1. Juara II Nasional Pemuda Pelopor  

( R.M. Luthfi) 

2. Juara III Nasional Pemuda Pelopor  

(Dimas P.) 

 

 Pemuda prestasi dibidang olahraga 

1. Juara I Nasional PRAPON Cabor Tarung Drajad  

  (Bima Putra P) 

2. Juara 1 Nasional PRAPON Cabor Pencak Silat  

  (Mohamad Pandu) 

3. Juara I Nasional PRAPON Cabor Angkat Berat  

  (Sulthon M) 

4. Juara I Nasional PRAPON Cabor Panahan  

  (Garrincha D.N.) 
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5. Juara I Kejurprov Cabor Arung Jeram  

  (Isna Auliya) 

6. Juara I Nasional Peparnas Cabor Bulu Tangkis  

  (Eka Puspita) 

7. Juara I Nasional Peparnas Cabor Renang  

  (Mutiara Cantik) 

8. Juara I Provinsi Paralimpian Cabor Judo  

  (Agus Suwandi) 

9. 2 Medali Emas Kejurprov Cabor Angkat Berat  

  (Firna Aulia) 

10. Juara 2 Kejurnas Cabor Angkat Berat  

  (Kharismati H.G) 

11. Juara II Kejurnas Cabor Angkat Berat  

  (Gilang K) 

12. Juara III Kejurnas Cabor Angkat Berat  

  (Alfiansyah) 

13. Medali Perunggu Kejurprov Cabor Angkat Besi  

  (Intan Nur) 

14. 2 Perak dan 1 Perunggu Kejurprov Cabor Angkat Besi  

  (M. Tourik) 

 

3. Pariwisata 

Sedangkan prestasi yang diperoleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga 

dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2021 di bidang Pariwisata 

adalah .  

 Rumah Makan Utami sebagai Terbaik I Tingkat Provinsi dalam EJTA 

(East Java Tourism Award) 
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BAB  IV 

P E N U T U P 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud 

transparansi dan akuntabilitas Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan 

Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan berbagai kewajiban 

pembangunannya. 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Nganjuk dalam mencapai sasaran ”Meningkatnya pelestarian kebudayaan, 

kesenian dan tradisi lokal daerah, “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

pendidikan dan prestasi pemuda” dan ”Meningkatnya daya saing pariwisata 

daerah” telah berhasil memperoleh predikat tercapai. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil dalam 

memelihara keberadaan seni dan budaya daerah, meningkatkan prestasi cabang 

olahraga dan pemuda, serta peningkatan pengusahaan obyek wisata sebagaimana 

ditargetkan dalam tahun 2021. 

Dengan adanya kondisi tersebut Disparporabud Kabupaten Nganjuk 

menyusun rencana yang akan dilakukan di masa mendatang untuk 

mempertahankan dan bahkan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik lagi, 

diantaranya :  

 Ikut berperan dalam menjaga kelestarian benda cagar budaya (BCB) secara 

optimal dengan mendukung dan melakukan pengelolaan serta 

pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan 

taman budaya daerah 

 Perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan warisan budaya untuk kaum 

muda, karena banyak generasi muda yang belum paham tentang informasi 

kekayaan budaya daerah, sehingga pelatihan itu bisa menjadi referensi bagi 

generasi muda. 

 Mendirikan kelompok sanggar muda yang diharapkan dapat melestarikan 

budaya daerah yang ada dan menumbuhkan kecintaan serta kesadaran 

generasi muda akan pentingnya melestarikan budaya daerah. 
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 Perlunya peningkatan fasilitas/sarana prasarana  di obyek wisata dalam 

rangka menarik minat pengunjung untuk berwisata di obyek tersebut 

 Menghadapi persaingan obyek wisata yang ketat, perlu untuk 

berinstropeksi, apa kekurangan kita hingga obyek wisata lain seperti yang 

dimiliki swasta dapat berkembang lebih pesat 

 Perlunya pengolahan sampah, agar lingkungan hidup tidak terganggu  

 Meningkatkan promosi wisata 

 Memfasilitasi agar pelatih mendapatkan lisensi/sertifikat pelatih 

 Mengadakan pelatihan bagi pelatih dan calon pelatih  

 Dilaksanakan pemusatan pelatihan (PPLPD)  

 Meningkatkan/memperbanyak event kegiatan di berbagai cabang olahraga 

untuk meningkatkan semangat para atlit 

 Pembinaan remaja melalui kerjasama dengan polres, BNN, KPAD dan 

lembaga lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


