
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi 

  dan tugas pembantuan.

Fungsi 1. Perumus kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata

2. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

    kepala daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3. Membantu dan mengendalikan pelaksanaaan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

4. Penyelesaian Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan dinas

PEDOMAN PENGHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO SASARAN INDIKATOR ALASAN SUMBER DATA

Jumlah pemuda berprestasi

Jumlah pemuda 

Jumlah pelajar yang meraih pretasi CUKUP JELAS 
Mengetahui jumlah pelajar yang meraih 

pretasi 
Disporapar kab. Inhu

Jumlah atlit  yang meraih pretasi CUKUP JELAS 
Mengetahui jumlah atlit yang meraih 

pretasi 
Disporapar kab. Inhu

3
Meningkatnya even olahraga 

yang di laksanakan masyarakat 

Jumlah even yang di laksanakan masyarakat 

CUKUP JELAS 

Mengetahui even olahraga yang 

dilaksanakan oleh masyarakat yang 

dibantu pemuda 

Disporapar kab. Inhu

Jumlah lapangan olahraga

Jumlah penduduk 

 FORMULASI 

1

Meningkatnya kompetensi, 

keterampilan dan aksesibilitas 

pemuda dalam pembangunan 

daerah/ meningkatnya 

Pembinaan terhadap Organisasi 

Kepemudaan 

Persentase pemuda yang berprestasi x 100% Disporapar kab. Inhu dan BPS

2

Meningkatanya prestasi 

Olahraga 

4
Meningkatnya sarana dan 

prasarana olahraga 

Rasio lapangan olahraga dengan jumlah 

penduduk 
x 1000

Mengetauhi jumlah rasio lapangan 

dengan jumlah penduduk
Disporapar kab. Inhu dan BPS

Untuk mengetahui persentase pemuda 

yang berprestasi 



NO SASARAN INDIKATOR ALASAN SUMBER DATA FORMULASI 

1

Meningkatnya kompetensi, 

keterampilan dan aksesibilitas 

pemuda dalam pembangunan 

daerah/ meningkatnya 

Pembinaan terhadap Organisasi 

Kepemudaan 

Persentase pemuda yang berprestasi x 100% Disporapar kab. Inhu dan BPS
Untuk mengetahui persentase pemuda 

yang berprestasi 

Jumlah peristiwa-peristiwa budaya dalam 

satu tahun

Mengetauhi peristiwa  seni budaya dalam 

satu tahun
Disporabudsata kab. Inhu

Jumlah benda, situs dan 

kawasan budaya         yang 

dilestarikan

Jumlah benda, situs dan 

kawasan budaya yang 

dimiliki daerah

6
Meningkatnya kunjungan 

Wisatawan 
Jumlah kunjungan wisatawan CUKUP JELAS 

Untuk mengetahui peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan
Disporapar kab. Inhu

dan Pariwisata Kabupaten  Indragiri Hulu

Drs. ARMANYSAH

        Pembina Utama Muda

                  NIP. 19611231 198303 1 309

Cukup Jelas.                                                               

Peristiwa budaya : Kegiatan festival, 

perlombaan budaya, penelitian budaya

x 100%

Meningkatnya Pelestarian dan 

Prasarana Budaya Daerah  

5

Mengetahui persentase pemeliharaan 

cagar budaya yang dilestarikan
Disporabudsata kab. Inhu

Kepala Dinas Pemuda Olahraga  Budaya 

Persentase benda, situs-situs dan kawasan 

cagar budaya yang dilestarikan


