RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022
NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan
olahraga

Persentase prestasi pemuda pada
event kepemudaan
Persentase prestasi olahragaa pada
event keolahragaan
2 Meningkatnya daya saing pariwisata dan
Jumlah kunjungan wisata
ekonomi kreatif
Jumlah pelaku ekonomi kreatif
3 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian Persentase kelompok budaya
budaya daerah
daerah yang aktif

NO

PROGRAM

1
2
1 Program
pengembangan
kapasitas daya saing
kepemudaan

TARGET
66,67%
78,13%
178.550 orang
54 pelaku ekonomi kreatif
14,07%

INDIKATOR

TARGET

KEGIATAN

INDIKATOR

3
Jumlah organisasi
kepemudaan aktif

4
20 OKP

5
Penyadaran,
pemberdayaan, dan
pengembangan
pemudadan
kepemudaan terhadap
pemuda pelopor
kabupaten / kota,
wirausaha muda
pemula, dan pemuda
kader kabupaten /
kota

6
Jumlah pemuda yang
dibina dalam
pemberdayaan dan
pengembbangan
kepemimpinan,
kepeloporan dan
kader pemuda

Pemberdayaan dan
pengembangan
organisasi
kepemudaan Tingkat
Daerah Kabupaten /
Kota

Jumlah organisasi
kepemudaan yang
telah difasilitasi untuk
peningkatan kapasitas
pemuda

Jumlah pemuda yang
berprestasi di tingkat
regional, nasional dan
internasional

6 pemuda

TARGET

SUB KEGIATAN

7
8
113 pemuda Peningkatan
kepemimpinan,
kepeloporan dan
kesukarelawanan
pemuda

INDIKATOR
9
Jumlah pemuda
pelopor

Jumlah peserta diklat
dasar kepemimpinan

20 OKP

Peningkatan
Kapasitas Pemuda
dan Organisasi
Kepemudaan
Kabupaten/Kota

Jumlah organisasi
kepemudaan yang
dibina

AKSI/
KEGIATAN
10
11
7 pemuda Kegiatan seleksi
kepeloporan pemuda
dari tingkat Kabupaten
hingga tingkat
Nasional
76 pemuda Kegiatan pembinaan
diklat dasar
kepemimpinan bagi
Calon Paskibraka
tingkat Kabupaten
serta pengiriman
utusan Calon
Paskibraka ke tingkat
Jawa Timur dan
Nasional
20 OKP
Pembinaan terhadap
OKP dalam bentuk
fasilitasi kebutuhan
untuk kaderisasi dan
pemberdayaan OKP
dalam bentuk Fokus
Grup Diskusi
Pencairan dana KNPI
Pencairan dana
Karang Taruna
Pencairan Dana
Pramuka
TARGET

I

√

√
√
√

JADWAL
PERENCANAAN
II
III IV
13
12
√
√

√

√

√

√

√

NO

PROGRAM

1
2
2 Program
pengembangan
kapasitas daya saing
keolahragaan

3 Program
pengembangan
kebudayaan

INDIKATOR
3
Jumlah prestasi olah
raga tingkat regional,
nasional dan
internasional

Jumlah budaya
daerah yang
dilestarikan

TARGET

KEGIATAN

4
5
25 prestasi Pembinaan dan
pengembangan
olahraga pendidikan
pada jenjang
pendidikan yang
menjadi kewenangan
daerah Kabupaten /
Kota

23 budaya

INDIKATOR
6
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga
yang mendukung
peningkatan prestasi
olahraga

Penyelenggaraan
kejuaraan olahraga
tingkat daerah
Kabupaten / Kota

Jumlah kejuaraan
olahraga yang
diselenggarakan dan
diikuti

Pembinaan dan
pengembangan
olahraga rekreasi

Jumlah olahraga
rekreasi yang
dikembangkan

Pelestarian kesenian Jumlah adat
tradisional yang
tradisional yang
masyarakat pelakunya dilestarikan
dalam daerah
Kabupaten / Kota

TARGET
7
13 unit

SUB KEGIATAN

INDIKATOR

8
9
Jumlah sarana dan
Koordinasi,
prasarana olahraga
sinkronisasi dan
yang dibangun
pelaksanaan
penyediaan sarana
dan prasarana
olahraga Kabupaten /
Kota
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga
yang yang dipelihara
Jumlah kejuaran
1 multi event Penyelenggaraan
olahraga yang
kejuaraan olahraga
multi event dan single diselenggarakan
event tingkat
Kabupaten / Kota
4 jenis
Penyelenggaraan,
Jumlah kegiatan
pengembangan dan olahraga
pemasalan festival
dan olahraga rekreasi
Pelindungan,
4 adat
Jumlah event budaya
tradisional pengembangan,
yang dilaksanakan
pemanfaatan objek
pemajuan
tradisiBudaya

AKSI/
KEGIATAN
10
11
1 unit
Perencanaan dan
pembangunan
Sampang Spot Center
Tahap 2
Perencanaan
lapangan sepak bola
dan lintasan lari
4 unit
Pemeliharaan sarana
dan prasarana
olahraga
0 multi event Pencairan dana KONI

JADWAL
PERENCANAAN
II
III IV
12
13
√
√

15 kegiatan Memasyarakatkan
olahraga dan
mengolahragakan
masyarakat
5 kegiatan Penetapan baju adat
Kabupaten Sampang
Pembuatan buku
Bahasa Madura
Melaksanakan lomba
Kerapan sapi
merupakan kegiatan
tahunan adat/tradisi
yang selalu ditunggu
tunggu oleh
masyarakat dari
tingkat kewedanan
sampai tingkat
kabupaten
Rangkaian Hari Jadi
Kabupaten Sampang
Merupakan
penghormatan dan
bentuk rasa syukur
atas semua
sumbangsih para
pemangku
pemerintahan dari
jaman kerajaan dan
masa2 pemerintahann
demokrasi dan malam
puncak hari jadi
sampang berupa
pesta rakyat dengan
pagelaran kesenian
budaya dan adat
istiadat dalam bentuk
apresiasi seni

√

√

√

√

√

√

TARGET

I

√

√

√

√

√

√

√

√

√

NO

PROGRAM

1
2
4 Program
pengembangan
kesenian tradisional

5 Program pelestarian
dan pengelolaan
cagar budaya

INDIKATOR

TARGET

3
Jumlah tradisi budaya
yang dibina

4
5 tradisi
budaya

Persentase cagar
budaya yang
dilestarikan

6 Program pengelolaan Persentase benda
permuseuman
cagar budaya yang
dikelola museum
7 Program peningkatan Jumlah obyek
daya tarik destinasi
destinasi wisata
pariwisata

75.00%

88.46%

KEGIATAN
5
Pembinaan kesenian
yang masyarakat
pelakunya dalam
daerah Kabupaten /
Kota

Pengelolaan cagar
budaya peringkat
kabupaten / kota

INDIKATOR
6
Jumlah seniman /
pelaku seni yang aktif

Jumlah situs / cagar
budaya yang
dilestarikan

Pengelolaan museum Jumlah benda cagar
Kabupaten / Kota
budaya (BCB) yang
dikelola

12 destinasi Pengelolaan destinasi Jumlah destinasi
pariwisata Kabupaten wisata dikelola
/ Kota

TARGET

SUB KEGIATAN

7
8
15 kelompok Peningkatan
seni
pendidikan dan
pelatihan sumber
daya manusia
kesenian tradisional

3 situs

Pelindungan cagar
budaya

46 buah

Penyediaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
museum
4 destinasi Pengembangan
destinasi pariwisata
Kabupaten / Kota

Pengadaan /
pemeliharaan /
rehabilitasi sarana dan
prasarana dalam
pengelolaan destinasi
pariwisata Kabupaten
/ Kota

INDIKATOR
9
Jumlah event seni
budaya yang dikuti

Jumlah peningkatan
pelestarian situs /
cagar budaya

TARGET
10
2 kegiatan

3 paket

Jumlah situs / cagar
budaya yang
dilestarikan /
dipelihara

0 paket

Jumlah pemeliharaan
sarana dan prasarana
museum

0 paket

Jumlah destinasi
pariwisata yang
dikembangkan

Jumlah pengadaan
pendukung sarana
dan prasarana dalam
pengelolaan destinasi
pariwisata
Jumlah pemeliharaan
/ rehabilitasi sarana
dan prasarana dalam
pengelolaan destinasi
pariwisata

AKSI/
KEGIATAN
11
Pembinaan,
pengembangan seni
budaya dan
pengiriman kesenian
tradisional Kabupaten
Sampang melalui
publikasi di dalam dan
luar daerah dengan
pengirimian kontingen
pada event-event
propinsi dan nasional.
FKT
FKPU
Kajian objek diduga
cagar budaya
Kampung Belanda di
Karampon
Rehab Congkop
Makam Hotib Mantoh
Pemeliharaan /
pengecatan pagar
komplek Makam Ratu
Ebuh
Pemeliharaan /
pengecatan pagar
Bujuk Aji Gunung
Petugas museum mini
Ratu Ebuh

2 destinasi Hibah barang untuk
Kampung Melon
Napote (Gajebo,
sarana ruang kreatif,
Branding, Signe)
Pendampingan
destinasi prioritas
4 paket
Pengadaan tanah
lapangan kerapan
sapi

3 destinasi Pemeliharaan dan
operasional TIC

I

JADWAL
PERENCANAAN
II
III IV
12
13

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

NO

PROGRAM

1
2
8 Program pemasaran
pariwisata

INDIKATOR
3
Jumlah promosi dan
informasi pariwisata

TARGET

KEGIATAN

INDIKATOR

4
5
6
125 tayang Pemasaran pariwisata Jumlah event
dalam dan luar negeri pariwisata yang
diselenggarakan
daya tarik, destinasi
dan kawasan strategis
pariwisata Kabupaten
/ Kota
Jumlah event
pariwisata yang diikuti

9 Program
pengembangan
sumber daya
pariwisata dan
ekonomi kreatif

Persentase
pertumbuhan pelaku
usaha wisata

11.11%

Persentase pokdarwis
aktif

83.33%

Jumlah pelatihan
keterampilan SDM
pariwisata

1 pelatihan

Pelaksanaan
peningkatan kapasitas
sumber daya manusia
pariwisata dan
ekonomi kreatif
Tingkat Dasar

Jumlah pelaku usaha
yang kompeten dan
mampu
menggerakkan
ekonomi kreatif

TARGET

SUB KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

7
1 event /
kegiatan

8
Fasilitasi kegiatan
pemasaran pariwisata
baik dalam dan luar
negeri pariwisata
Kabupaten / Kota

9
Jumlah promosi
destinasi, potensi dan
atraksi wisata yang
dilaksanakan

10
3 kegiatan

2 event /
kegiatan

Penyediaan data dan jumlah data dan
penyebaran informasi informasi yang dicetak
pariwisata Kabupaten ofline
/ Kota, baik dalam dan
luar negeri

85 orang

2500 lbr

jumlah data dan
informasi yang terbit
online

12 oter

Pengembangan
kompetensi SDM
pariwisata dan
ekonomi kreatif
Tingkat Dasar

Jumlah pelaku usaha
ekonomi kreatif di
bidang pariwisata
yang berkembang

25 pelaku
usaha

Pelatihan dasar SDM
kepariwisataan bagi
masyarakat, guru dan
pelajar (mahasiswa
dan / atau siswa)

Jumlah SDM
pariwisata yang
kompeten dan
berkualitas

40 orang

Fasilitasi
pengembangan
kompetensi sumber
daya manusia
ekonomi kreatif

Jumlah SDM
pariwisata yang
kompeten dan
bersertifikasi

AKSI/
KEGIATAN
11
Mengadakan kegiatan
pariwisata bertujuan
untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan
asing dan domestik
Melaksanakan
promosi pariwisata
melalui pembuatan
virtual tour tentang
informasi pariwisata
Kabupaten Sampang
Melaksanakan
promosi pariwisata
melalui media cetak
dan online / media
sosial
Pendampingan dan
pembentukan
Pokdarwis 14
kecamatan

Pelatihan training of
trainer pengelola
homestay

20 orang Pengiriman duta
bersertifikat wisata Jatim 2022

JADWAL
PERENCANAAN
II
III IV
12
13
√
√
I

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

