BAB III
ANALISIS ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda
Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan pada aspek kajian dan pengaruh
internal serta external kewenangan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Majene yang terbagi kedalam beberapa aspek –aspek kajian.
Pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi
permasalahan secara internal yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang handal
dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan keolahragaan, kurangnya ketersediaan
dana/anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan guna
menyediakan SDM yang handal dalam pengelolaan kepariwisataan, kebudayaan, pemuda
dan olahraga, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian objek
wisata dan benda – benda cagar budaya serta belum optimalnya implementasi serta
sosialisasi peraturan daerah kabupaten Majene sehinga mempengaruhi terhadap
kesadaran objek pajak dan retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata terkendala pada beberapa factor external dalam hal hubungannya dengan
SKPD yang memiliki keterkaitan dalam menjalankan sebagian dari tugas kepala Daerah,
dalam pelaksanaan Perda No.

Tahun …… dimana dalam penerapan perda tersebut

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Majene memiliki
keterbatasan dalam pelaksanaan pemberian sanksi ketika objek pajak dan retribusi lalai
atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga
dalam pemberian sanksi diharapkan terjadi kerjasama dengan SKPD yang memiliki
kewajiban dalam hal tersebut.

guna mengetahui status kelayakan dari segi ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi
kewajibannya untu membayar pajak dan retribusi, sehingga dalam pemberian bantuan
tersebut lebih diutamakan kepada pelaku usaha yang mampu memenuhi kewajibannya
sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Perogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Majene Maka beberapa
sasaran dari Visi dan Misi tersebut yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene yaitu :
1. Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat.
2. Pelestarian Cagar Budaya
3. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah
4. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat pemuda
5. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representative
6. Terselenggaranya event seni, budaya dan olahraga.
7. Terlaksananya pengelolaan objek pariwisata daerah yang professional.
8. Pengembangan objek – objek pariwisata daerah

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Yang Adil dan Merata di Kabupaten Majene Dalam Tata
Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis Dalam Kehidupan Agamis dan
Berbudaya
Faktor
Misi dan Program KDH dan Wakil
Permasalahan
No
KDH terpilih
Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
1
2
3
4
5
1.

Peningkatan kualitas SDM
masyarakat dan Aparatur
Pemerintahan
Meningkatnya keterampilan
dan profesionalisme kerja
masyarakat

Masih kurangnya
pelatihan, bintek,
terhadap
peningkatan

Minimnya dana

Besarnya
keinginan
masyarakat
dalam kegiatan

sebagai sumber motivasi dan
inovasi dalam pembangunan
Pelestarian cagar budaya

-

3.

4.

Pengembangan dan
pelestarian kebudayaan
daerah

Penerapan prinsip – prinsip tata
kelola Pemerintahan yang baik
(good governance) yang
bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Optimalisasi potensi dan
pencapaian target
pendapatan daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan
public kepada masyarakat
Optimalisasi pembinaan dan
pengembangan minat dan
bakat pemuda

MAsih kurangnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pelestarian cagar
budaya

Minimnya dana

Terdapat banyak
situs budaya yang
butuh dilestarikan

Masih kurangnya
pelaksanaan
event – event
budaya tingkat
lokal dan
nasional.

Minimnya dana

Terdapat banyak
kebudayaan
daerah yang
dapat ditampilkan
pada event lokal
dan nasional

Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
penerapan Perda
no. 10 tahun
20….,
kurangnya
kesadaran objek
pajak dan
retribusi

Kurangnya
sosialisasi
terhadap
penerapan perda

Peraturan daerah
No. 10 Tahun 20…

Masih minimnya
kesadaran obejek
pajak terhadap
kewajiban
membayar pajak

Terdapat banyak
objek pajak yang
tidak memenuhi
kewajibannya
dalam membayar
pajak

Kurangnya
kegiatan
pembinaan
kepemudaan

Minimnya dana
SKPD dalam
pelaksanaan
kegiatan tersebut

Terdapat banyak
Potensi bakat
pemuda yang
belum tergali.

-

Tersedianya sarana dan
prasarana olahraga yang
representative

Penyediaan
sarana dan
prasarana
olahraga yang
belum memadai

Minimnya Dana
penyediaan
sarana dan
prasarana
keolahragaan

Terdapat banyak
potensi
olahragawan
berbakat di Kab.
Majene

-

Terselenggaranya event seni,
budaya dan olahraga.

Minimnya dana
pelaksanaan
kegiatan

Kurangnya
pelaksanaan
event seni,
budaya dan olah
raga

Terdapat banyak
kesenian,
kebudayaan dan
olahragawan
yang dapat di
tampilkan.

-

Terlaksananya pengelolaan
objek pariwisata daerah
yang professional

Dibutuhkan
tenaga ahli dalam
proses
pengelolaan

Kurangnya tenaga
ahli

Masih banyak
Objek wisata
daerah yang
dapat

daerah

untuk
dikembangkan

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan di Kabupaten Majene akan mengalami
perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan visi Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata yaitu “Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya Lokal,
Peningkatan Potensi Kepemudaan Dan Keolahragaan Serta Menjadikan Kabupaten
Majene Sebagai Daerah Tujuan Wisata”. Dengan mengacu pada visi tersebut diatas,
maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan beberapa urusan
atau isu strategis berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

3.3.1. Urusan Pemuda dan Olahraga
1. Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan.
2. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan
peningkatan prestasi olahraga.
3.3.2. Urusan Kebudayaan
1. Peningkatan ketahanan budaya.
2. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bidang seni dan budaya.
3.3.3. Urusan Pariwisata
1. Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung
pengembangan ekonomi lokal.

Keberlanjutan

