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DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR 

 
Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi atas penggunaan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara    

yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. 

Laporan ini akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi     

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya   

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan  

kinerja. Sebagai landasan penyusunan Laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah Rencana 

Strategis Dispora Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Penetapan Kinerja 

Dispora Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 beserta realisasinya. 

Selama Tahun 2016, Dispora Provinsi Jawa Timur telah berhasil 

melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran      

yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dispora Jawa Timur ini diukur berdasarkan 

pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada 

berbagai perspektif. Secara umum, selama Tahun 2016 sebagian besar target   

sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.  Kami  

berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai 

media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi 

peningkatan kinerja organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur. 
 

Surabaya, Pebruari 2017 
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Drs. SUPRATOMO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP.  19610825 198903 1 005 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2016 merupakan laporan capaian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, 

evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan       

tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sasaran strategis Dinas Kepemudaan 

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur adalah pertama, yaitu Meningkatnya 

Pemuda yang berprestasi, dan sasaran kedua, yaitu meningkatnya atlet yang 

berprestasi, Indikator kinerja Tahun 2016 adalah Prosentase (%) Pemuda 

berprestasi yang dibina dengan target sebesar 20,73%, serta Persentase  (%) 

atlet pelajar berprestasi yang dibina dengan target sebesar 13,73%, jika 

dibandingkan dengan indikator kinerja Tahun sebelumnya (Tahun 2015), maka 

indikator kinerja Tahun 2016 lebih meningkat dan berorientasi pada hasil. 

Capaian kinerja Tahun 2016 dengan sasaran strategis yang pertama, yaitu 

Meningkatnya Pemuda yang berprestasi dengan Indikator Kinerja Prosentase (%) 

Pemuda berprestasi yang dibina dengan capaian kinerja sebesar 139,9%,  

sedangkan sasaran kedua, yaitu Persentase (%) atlet pelajar berprestasi yang    

dibina dengan capaian kinerja sebesar 101,6%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

1. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument 

pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal 

untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP 

merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya 

manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar 

mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat 

yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LKJIP ini 

dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah 

disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016,  

dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan 

pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung 

oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 

Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan 

memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan 

program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang 

mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat  

saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan 

optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. 

Dengan adanya sinergi dan integrasi antara  optimalisasi 

pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang  

terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur benar-benar dapat 

dirasakan oleh segenap masyarakat Jawa Timur khususnya  dan 

Indonesia pada umumnya. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk 

mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  1  tahun,  guna  meningkatkan 
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efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, 

sehingga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

mampu eksis dan unggul diera perubahan global yang cepat dan dalam 

tingkat persaingan yang semakin ketat di  lingkungan  sebagaimana  

kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus 

menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan- 

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada 

optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat. 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang melandasi pembuatan LKjIP adalah : 

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme; 

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

4) Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan 

Kabinet Gotong Royong 

5) Keputusan Presiden  Nomor  163/M/1998  Tentang  Pengangkatan  

Kepala Lembaga Administrasi Negara; 

6) Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali 

diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; 

7) Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001  tentang  Unit  

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan 

Presiden Nomor 48 Tahun 2002; 

8) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan 

Pendayagunaan Aparatur Negara; 
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9) Instruksi Presiden RI Nomor 7  Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas    

Kinerja Instansi Pemerintah; 

10) Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001; 

11) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 

239/IX/6/8//2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teksnis perjanjian 

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja 

instansi; 

13) Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Sekretariat, Bidang, Sub-Bidang dan Seksi Dinas Kepemudaan Dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

 
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008  

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Timur bahwa : 

(1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah; 

(2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; 
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. 

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub-Bidang dan Seksi Dinas Kepemudaan 

Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas  melaksanakan  

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga. Penataan 

kelembagaan Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jawa  Timur  

diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub-Bidang dan Seksi Dinas Kepemudaan 

Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pengembangan Aktivitas Pemuda; 

d. Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda; 

e. Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi; 

f. Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi. 

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf “b” di atas 

membawahi : 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Penyusunan Program. 

Bidang Pengembangan Aktivitas Pemuda sebagaimana dimaksud 

pada huruf “c” di atas membawahi : 

a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan; 

b. Seksi Wawasan dan Kreativitas; 

c. Seksi Kewirausahaan. 

Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud 

pada huruf “d” diatas membawahi: 

a. Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda; 

b. Seksi Organisasi Jalur Pendidikan; 

c. Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat. 

Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf “e” di atas membawahi: 
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a. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga; 

b. Seksi Pembibitan Olahraga; 

c. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olahraga. 

Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf “f” di atas membawahi : 

a. Seksi Olahraga Khusus; 

b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional 

c. Seksi Olahraga Massal. 

Tugas dan Fungsi 

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

Tugas: 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaanprogram dan kegiatan di bidang pemuda   

dan olahraga; 

b. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan  kegiatan 

di bidang pemuda dan olahraga; 

c. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Jawa Timur; 

d. Melaksanakan pembinaan teknis dinas dan pejabat fungsional di 

lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur; 

e. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran 

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; 

f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai  dengan 

tugas dan fungsinya; 

h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga; 

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang 

Kepemudaan dan Keolahragaan; 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. 

2. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

a. Tugas 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi  umum,  kepegawaian, 

perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat     

dan protokol. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

mempunyai mempunyai fungsi: 

a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c) Pengelolaan administrasi keuangan; 

d) Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 

protokol; 

f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

h) Pengelolaan dan perawatan sarana prasarana kepemudaan dan olah 

raga; 

i) Pengelolaan kearsipan dan dinas; 

j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

2.1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-  

surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan 

perpustakaan Dinas; 

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 
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d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, 

DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan,   

mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian 

dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, 

menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga 

fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan 

tugas tata usaha kepegawaian lainnya; 

e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan 

perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan  

asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang- 

barang inventaris; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2.2. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : 

a Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan 

program; 

b Melaksanakan pengolahan data; 

c Melaksanakan perencanaan program; 

d Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan; 

e Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program 

anggaran; 

f Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 

g Melaksanakan penyusunan laporan; 

h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2.3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

a Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji 

pegawai; 

b Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

c Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; 
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d Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

3. Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda 

a. Tugas 

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan pemuda,  organisasi pendidikan dan  organisasi bakat   

dan minat. 

b. Fungsi: 

a) Penyusunan rumusan rencana kegiatan pengembangan dan 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi jalur 

pendidikan dan organisasi jalur bakat dan minat; 

b) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, organisasi pendidikan dan organisasi bakat dan 

minat; 

c) Penyusunan rumusan rencana peningkatan kemampuan manajerial 

pengurus organsasi; 

d) Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, 

pendidikan dan bakat dan minat; 

e) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan 

pemuda; 

f) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan; 

g) Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda; 

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3.1. Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan  pengembangan  

potensi organisasi kemasyarakatan pemuda; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi, fasilitasi kegiatan 

organisasi kemasyarakatan pemuda; 

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi 

organisasi kemasyarakatan pemuda; 

d. Menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial 

pengurus organisasi; 
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e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan 

kelembagaan pemuda; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

3.2. Seksi Organisasi Jalur Pendidikan, mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan  pengembangan  

potensi organisasi pendidikan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 

organisasi pendidikan; 

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi 

organisasi pendidikan; 

d. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengurus 

organisasi; 

e. Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan 

pengembangan organisasi; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan 

kelembagaan pemuda; 

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

3.3. Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan 

organisasi jalur minat dan bakat bag! anak, remaja dan pemuda; 

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi jalur      

minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda; 

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi 

organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda; 

d. Menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial 

pengurus organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan 

pemuda; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pengembangan 

organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda; 

f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

4. Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda 

a. Tugas 
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Melaksanakan pemberdayaan kepemimpinan  dan kepeloporan, wawasan 

dan kreativitas serta kewirausahaan . 

b. Fungsi 

a) Penyusunan rumusan rencana kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda; 

b) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan kepemimpinan 

dan kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta  kewirausahaan 

pemuda; 

c) Pelaksanaan pemberdayaan kepemipinan dan kepeloporan,  wawasan 

dan kreativitas serta kewirausahaan pemuda; 

d) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda; 

e) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemimpinan dan 

kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta kewirausahaan pemuda; 

f) Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda; 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

4.1. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan 

kreativitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; 

b. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pengembangan  kepemimpinan 

dan kepeloporan pemuda; 

c. Menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial 

pengurus organisasi; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan hasil kegiatan kepemimpinan dan 

kepeloporan pemuda; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

4.2. Seksi Wawasan dan Kreativitas, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan 

wawasan, apresiasi, kreativitas pemuda, pengembangan sumber daya 

pemuda dan hubungan internasional; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan wawasan, 

kreativitas pemuda, apresiasi wawasan dan kreativitas pemuda, 

pengembangan sumber daya pemuda serta hubungan internasional; 
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kepedulian potensi anak  

dan remaja; 

d. Menyiapkan bahan  penyusunan  hasil  kegiatan  pengembangan  

wawasan, kreativitas pemuda, apresiasi wawasan dan  kreativitas  

pemuda, pengembangan sumber daya pemuda serta hubungan 

internasional; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

4.3. Seksi Kewirausahaan, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan 

kewirausahaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kelembagaan dan 

pembudayaan kewirausahaan pemuda; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan 

kewirausahaan pemuda; 

d. Menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha 

e. Menyiapkan bahan rumusan hasil kegiatan kelembagaan 

kewirausahaan, pembudayaan kewirausahaan pemuda; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

5. Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi 

a. Tugas 

Memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, 

masyarakat, klub dan lingkup pendidikan. 

b. Fungsi 

a) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi; 

b) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga prestasi; 

c) Penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial 

pengelola organisasi olahraga; 

d) Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan; 

e) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga prestasi lintas Kabupaten 

/Kota; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi olahraga prestasi lintas 

Kabupaten/Kota; 
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g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

5.1. Seksi pengembangan SDM dan IPTEK olah raga mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan SDM dan  

IPTEK keolahragaan; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih 

olahraga; 

c. Menyiapkan   bahan   pelaksanaan   pengembangan SDM  dan IPTEK 

keolahragaan; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan 

kewirausahaan olahraga; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi 

keolahragaan; 

f. Menyiapkan bahan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager 

dan pembina olahraga; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan jaringan sistem 

informasi keolahragaan; 

h. Menyiapkan bahan rumusan pengembangan pusat ilmu pengetahuan  

dan teknologi serta sistem informasi olahraga; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

5.2. Seksi Pembibitan Olahraga, mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembibitan atlet 

olahraga prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembibitan atlet olahraga 

prestasi; 

c. Menyiapkan bahan rumusan dalam membentuk dan mengembangkan 

sentra pembibitan atlet olahraga prestasi; 

d. Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pada sentra-sentra 

pembibitan atlet olahraga prestasi; 

e. Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan ujicoba kemampuan bibit 

atlet di tingkat daerah dan nasional; 

f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

pembibitan atlet olahraga prestasi; 
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g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

5.3. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olahraga, mempunyai 

tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kejuaraan olahraga 

prestasi yang berkelanjutan, dan berbasis iptek; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan mengembangkan 

organisasi olahraga secara periodik dan terakreditasi; 

c. Menyiapkan bahan rumusan dalam meningkatkan kemampuan 

manajerial pengelola organisasi olahraga; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan jenisjenis 

kejuaraan olahraga di tingkat daerah; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan sesuai 

jadwal kejuaraan; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

kejuaraan olahraga prestasi; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

6. Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi 

a. Tugas: 

memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran 

masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan, dan 

hubungan sosial serta melestarikan olahraga tradisional. 

b. Fungsi: 

a) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga rekreasi; 

b) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi; 

c) Pelaksanaan peningkatkan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, 

dan guru olahraga khusus; 

d) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olahraga rekreasi; 

e) Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan; 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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6.1. Seksi Olahraga Khusus, mempunyai Tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan 

pengembangan olahraga khusus pada lingkup olahraga masyarakat, 

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan olahraga khusus secara 

periodik di semua tingkatan; 

c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, 

pelatih, dan guru olahraga khusus; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan kompetisi olahraga 

khusus di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 

e. Menyiapkan bahan rumusan pengembangan sentrasentra pembinaan 

olahraga khusus; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

pengembangan olahraga khusus; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

6.2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional, mempunyai 

tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pelestarian,  

pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional pada lingkup 

olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan 

olahraga prestasi; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penggalian,  dan 

pelestarian olahraga tradisional di dalam masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, 

pelatih, dan guru olahraga; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan festival olahraga 

tradisional di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 

e. Menyiapkan bahan rumusan pengembangan sentra-sentra pembinaan 

olahraga tradisional; 

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

pengembangan olah raga tradisional; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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6.3. Seksi Olahraga Massal, mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan 

pengembangan olahraga massal pada lingkup olahraga masyarakat, 

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan perkumpulan olahraga 

massal; 

c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan 

pelatih olahraga massal; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan olahraga massal ke 

kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 

e. Menyiapkan bahan rumusan terhadap pengembangan sentrasentra 

pembinaan olahraga massal; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

pengembangan olahraga massal; 

g. Menyiapkan bahan fasilitasi perkumpulan olahraga massal; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

C. KEADAAN PEGAWAI DAN SARANA PRASARANA 

1. Keadaan Pegawai 

 
a) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

sampai dengan 1 Desember 2016 sebanyak 175 orang, terdiri dari 132 

orang pegawai laki-laki dan 43 orang pegawai perempuan. 

b) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut: 

- Golongan I/a = 0 orang 

- Golongan I/b = 2 orang 

- Golongan I/c = 0 orang 

- Golongan I/d = 2 orang 

- Golongan II/a = 1 orang 

- Golongan II/b = 80 orang 
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- Golongan II/c = 5 orang 

- Golongan II/d = 3 orang 

- Golongan III/a = 12 orang 

- Golongan III/b = 22 orang 

- Golongan III/c = 9 orang 

- Golongan III/d = 11 orang 

- Golongan IV/a = 17 orang 

- Golongan IV/b = 4 orang 

- Golongan IV/c = 0 orang 

- Golongan IV/d = 0 orang 
 

c) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut: 

- Sekolah Dasar = 2 orang 

 

- SLTP = 1 orang 
 

- SLTA =  109 orang 
 

- D3 = 2 orang 
 

- S.1 = 24 orang 
 

- S.2 = 36 orang 
 

- S.3 = 1 orang 

 
d) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut: 

- Diklat.Pim. IV = 19 orang 

- Diklat. Pim. III = 12 orang 

- Diklat. Pim. II = 1 orang 
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e) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Provinsi Jawa Timur 

menurut eselon adalah sebagai berikut: 

- Eseleon I = 1 orang 

 
- Eselon III = 5 orang 

 
- Eselon IV = 13 orang 

 
2. Sarana dan Prasarana. 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan 

Kayoon No. 56 Surabaya dengan luas 4.471 M2. Adapun sarana dan 

prasarana terdiri atas: 

No. Nama Barang Jumlah Satuan 

1 Tanah 4 Bidang 

2 Alat-alat Besar 4 Buah/Set 

3 Alat-alat Angkutan 22 Buah 

4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 Buah 

5 Alat Pertanian 1 Buah/Set 

6 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2179 Buah 

7 Alat Studio dan Alat Komunikasi 404 Buah 

8 Alat-alat Kedokteran 6 Buah 

9 Alat Laboratorium 5 Buah 

10 Bangunan Gedung 10 Buah 

11 Barang Bercorak Kebudayaan 35 Buah/Set 
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D. ISU STRATEGIS 

Isu strategis merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program kerja Dispora Provinsi Jawa Timur,  

sehingga arah dan bobot dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu 

mencerminkan kualitas kinerja dan memberikan nilai  tambah  diberbagai  

bidang kehidupan dimasyarakat yang bakan berdampak pada kemampuan 

masyarakat kedalam meningkatkan standar kehidupan yang lebih layak dan 

bermartabat. 

Penetapan Isu Strategis ini  didasarkan  pada  kondisi  nyata  

dimasyarakat yang dirangkum didalam 5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur, yang secara umum telah mencerminkan aspek 

kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Keberadaan masyarakat tidak hanya  

sebagai obyek pembangunan melainkan memberikan kemampuan kepada 

masyarakat untuk mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. 

Dengan demikian akan diperoleh suatu kajian yang matang untuk kemudian 

ditindak-lanjuti oleh SKPD dalam hal ini Dispora Provinsi Jawa Timur dalam   

bentuk perencanaan program kegiatan yang tertuang didalam Renja 2016. 

Adapun 5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur adalah 

1. Pengentasan Kemiskinan; 

2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; 

3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; 

4. Pertumbuhan Ekonomi; 

5. Pengurangan Tingkat Kesenjangan Pembangunan atau Disparitas Wilayah. 

Isu strategis Dispora Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Tupoksi yang 

sudah ditetapkan dan dikaitkan dengan 5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga terjadi kesinambungan arah dan tujuan 

pembangunan secara umum. Keterkaitan antara Tupoksi dengan 5  IKU  

tersebut terdapat dalam Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

merupakan pengukuran perbandingan antara tingkat harapan hidup, melek 

huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat. IPM Provinsi Jawa Timur 

mengalami peningkatan dari Tahun 2009 sebesar 71,06 meningkat menjadi  

75,54 di Tahun 2011. Sehingga untuk mempertahankan keberhasilan tersebut, 
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Dispora Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk berperan, khususnya  

dalam pembangunan bidang kepemudaan. Berikut ini isu strategis Dispora 

Provinsi Jawa Timur: 

1. ISU STRATEGIS BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN 

KEPEMUDAAN 

Isu berkurangnya peran-serta pemuda dalam pembangunan saat ini 

mengindikasikan kecenderungan bahwa pemuda sebagai obyek 

pembangunan yang pasif. Diera global saat  ini  pemuda  seharusnya  

menjadi subyek pembangunan aktif atau penggerak roda pembangunan 

ekonomi. Sebagai bagian dari penggerak pembangunan ekonomi pemuda 

bukan lagi menjadi beban pemerintah. Untuk dapat memberikan nilai 

tambah bagi keberadaan pemuda dibutuhkan peningkatan wawasan, 

keterampilan, produktifitas dan kreatifitas, melalui berbagai  bentuk 

kegiatan pembekalan dalam bentuk pelatihan dan seminar. 

Pelatihan yang sudah sering dilaksanakan selama ini masih belum 

cukup untuk membekali para  pemuda agar menjadi tenaga yang siap   

berperan menjadi pemuda produktif. Masih banyak proses pembekalan       

yang harus mereka dapatkan sehingga mampu menjadi pemuda produktif 

yang mandiri. Sebagai pemuda yang produktif harus memiliki keterampilan 

dan kreatifitas, sehingga mampu mengabdikan dirinya untuk menjadi 

pelopor dalam berinisiatif dan memberikan motivasi kepada masyarakat   

hingga mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar dapat 

berperan dalam perputaran roda ekonomi masyarakat kecil. 

Dengan berputarnya roda perekonomian dimasyarakat akan  

membawa dampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

Perputaran roda ekonomi akan memberikan umpan balik terhadap 

peningkatan standar  hidup masyarakat. Strandar Hidup adalah  batasan  

yang menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan  jasa-jasa       

yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata perorang 

(pendapatan perkapita). 



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 Page 20  

Peningkatan standar hidup masyarakat merupakan bagian dari 

perhitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal  ini Provinsi  

Jawa Timur berkepentingan untuk meningkatkan IPM yang merupakan 

cerminan dari pelaksanaan pembangunan masyarakat. Dengan adanya 

perbaikan ekonomi, maka masyarakat akan mampu untuk meningkatkan 

standar hidupnya, sehingga dapat berdampak terhadap meningkatnya nilai 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. 

2. ISU STRATEGIS BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN 

KEOLAHRAGAAN 

Isu kemerosotan prestasi olahraga Nasional ditingkat internasional   

dan Isu penurunan tingkat kesehatan dimasyarakat menjadi  dua  isu  

penting Dispora Provinsi Jawa Timur. Penurunan prestasi olahraga menjadi 

pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 

mengambil peran dalam meningkatkan prestasi olahraga, melalui 

pembibitan dan pembinaan olahraga yang dimotori oleh Dispora Provinsi 

Jawa Timur, khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa. 

Dengan program pembibitan dan pembinaan olahraga yang 

dilakukan oleh Dispora Jawa Timur akan mampu menunjang prestasi 

olahraga Jawa Timur ditingkat Nasional. Dengan prestasi olahragawan 

menjadi yang terbaik ditingkat Nasional maka akan mewakili Indonesia di 

event tingkat Internasional. Dengan demikian diharapkan peningkatan 

prestasi olahraga Indonesia ditingkat Internasional dapat diwujudkan 

dengan adanya peran besar dari atlet-atlet Jawa Timur yang mampu 

menunjukkan prestasi yang gemilang. 

Isu yang kedua berkenaan dengan rendahnya tingkat kesehatan 

masyarakat, salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat 

dikarenakan kurang berolahraga. Isu tersebut menjadi acuan bagi Dispora 

Provinsi Jawa Timur dalam berperan membudayakan kembali kegemaran 

berolahraga dimasyarakat, sehingga olahraga menjadi suatu kebiasaan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Program pembudayaan olahraga 

dimasyarakat  lebih   difokuskan   pada   kegiatan   olahraga   massal yang 
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melibatkan peran-serta dan partisipasi masyarakat secara luas. Semakin 

banyak partisipasi maysarakat dalam kegiatan olahraga yang 

diselengarakan Dispora Provinsi jawa Timur, akan memacu tumbuhnya 

budaya olahraga dimasyarakat. Dengan bertumbuhnya budaya olahraga 

dimasyarakat akan membawa dampak pada pembangunan masyarakat 

yang sehat dengan biaya yang relatif lebih murah dan terjangkau oleh 

masyarakat. Meningkatnya jumlah masyarakat yang sehat akan  

mempengaruhi nilai Harapan Hidup, yang merupakan salah satu faktor       

untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusai (IPM) di Jawa Timur. 

Dari kedua isu strategis dan kegiatan-kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan, semua mengacu pada peningkatan nilai harapan hidup dan 

pencapaian standar hidup masyarakat di Jawa Timur. Kegiatan yang 

diberikan berupa pelatihan dan seminar untuk mengasah keterampilan dan 

pemberian wawasan, yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan   

skill (keterampilan), knowladge (pengetahuan) dan attitude (perilaku) bagi 

tiap individu. Kesemuanya itu akan  bermuara kepada peningkatan  IPM    

Jawa Timur yang akan berdampak pada akuntabilitas Jawa Timur dalam 

optimalisasi kinerja dan menjadi salah satu provinsi yang memiliki  

pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkelanjutan di Indonesia. 

 
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahulan 

Berisi mengenai latar belakang disusunnya laporan 

Ankutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Maksud dan  

Tujuan, Dasar Hukum, dan Kajian Kinerja dan Kedudukan, serta      

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 

2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2019. 
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Serta adanya dua Isu Strategis Dispora Provinsi Jawa Timur yang 

dikaitkan dengan dua Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

Bab. II: Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja 

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019, 

yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Pembangunan, Rencana 

Kerja, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan, sebagai dasar 

penyusunan Indikator Kinerja Utama (  IKU  ),  Rencana  Kerja  

Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. 

Bab. lll: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja Tahun 2016  yang  

memuat prosentase capaian target kinerja terhadap Penetapan 

Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di 

masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang 

sudah terpenuhi target dan atau belum terpenuhi targetnya maka 

dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan 

akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung- 

jawabkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur kepada Gubernur. 

Bab  lV:  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas, agar 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur secara  sistematis  dan  sistemik,  

sehinga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan 

hasil yang akan dicapai yang pada akhirnya pihak yang  

berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan  koreksi 

terhadap program-progran dinas untuk dilakukan perbaikan dan 

peningkatan di tahun berikutnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu 

proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang  

dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. 

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berdasarakan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 4614). 

RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka 

menengah  dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang   

lebih mikro dan operasionaloleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana  

Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 

2009-2014 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja 

Tahunan atau RKT 

 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019 

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa   Timur  Tahun     

2014 – 2019 dibuat  berdasar  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2014 Nomor 3         

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. 
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A.1. Visi  
 

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah 

“Terwujudnya Pemuda dan Olahragawan yang 

berkarakter, berdaya saing dan berprestasi”. 
 

Penjelasan dari visi: 
 

Visi 
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pemuda dan 

Olahragawan 

yang 

berkarakter, 

berdaya 

saing, dan 

berprestasi 

 
 
 

 
Berkarakter 

Memiliki kejujuran, kepedulian, 

akhlakul karimah, memiliki  visi  

masa depan, berkomitmen untuk 

memajukan bangsa, ketekunan, 

mampu bekerjasama, pantang 

menyerah dan memiliki wawasan 

serta pengetahuan yang luas. 

 
 
 
 

Berdaya saing 

Memiliki kemampuan inovasi dan 

kreatifitas yang tinggi dan pemuda 

yang mampu berpikir positif yang 

senantiasa terus berorientasi pada 

kejayaan bangsanya demi 

keunggulan dan  kegemilangan 

masa depan. 

 
 
 
 

Berprestasi 

Kondisi yang dihasilkan dari upaya 

pembinaan dan pengembangan 

olahragawan yang dilakukan secara 

terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan serta berbasis IPTEK 

melalui suatu kompetisi. 
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A.2. Misi 

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, maka  disusunlah  Misi  

Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur   

Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut; 

1. Mewujudkan pelayanan Kepemudaan untuk penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan Kepemimpinan, kewirausahaan 

dan kepeloporan. 

2. Mewujudkan tata kelola Keolahragaan secara sistematis, terpadu, 

berjenjang, berkelanjutan  dan berbasis IPTEK. 

A.3. Tujuan 
 

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga  

Tahun 2014-2019, beserta Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, 

maka ditetapkan Tujuan Pembangunan  Kepemudaan  dan  

Keolahragaan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan 

menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta 

Kepeloporan. 

2. Meningkatkan prestasi olahragawan melalui pembibitan dan 

pembinaan atlet serta pembudayaan olahraga di masyarakat. 

A.4. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5  (lima) Tahun 

(2014 – 2019), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang sudah 

ditetapkan, yaitu Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan, maka 

sasaran Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya peran serta Pemuda dan organisasi Kepemudaan  

dalam Pembangunan Nasional; 
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2. Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan atlet Pelajar berbasis  

IPTEK serta kebugaran Masyarakat dangan partisipasi aktif dalam 

pembudayaan. 

A.5. Strategi Pokok Pembangunan 

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran sebagai berikut; 
 
 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Sasaran 
Strategi 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya 

Pemuda yang 

berprestasi 

Persentase Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

Meningkatkan pelayanan 

kepemudaan yang berkualitas 

untuk menumbuhkan jiwa 

patriotisme, budaya prestasi dan 

profesionalitas, serta untuk 

meningkatkan partisipasi dan 

peran aktif pemuda di berbagai 

bidang pembangunan melalui 

pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan dan kepeloporan 

Pemuda 

2. Meningkatnya 

Atlet yang 

berprestasi 

Persentase atlet 

pelajar berprestasi 

yang dibina 

Meningkatkan prestasi olahraga 

di tingkat regional, nasional dan 

internasional, melalui 

pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga dalam 

upaya mewujudkan penataan 

sistem pembinaan dan 

pengembangan olahraga secara 

terpadu , sistematik, berjenjang, 

dan berkelanjutan 

 

A.6. Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam pembangunan 

kepemudaan dan keolahragaan, yakni: 

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk 

menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, 
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serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di  

berbagai bidang pembangunan, melalui: 

a. bela negara; 

b. kompetisi dan apresiasi pemuda; 

c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai  

potensi dan keahlian yang dimiliki; 

d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, 

beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan  ketentuan  

peraturan perundang-undangan; 

e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; 

f. pendampingan pemuda; 

g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan 

pendidikan serta keterampilan; 

h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi      

dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan 

i. pengembangan pendidikan kepramukaan. 
 

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui: 

a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

keterampilan; 

b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dan agama; 

c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan 

d. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan 

napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan 

penyakit menular seksual di kalangan pemuda. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, 

melalui: 

a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan  

dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, 

termasuk media massa; 
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b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi dan olahraga layanan khusus; 

c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, 

pelaksana, tenaga sukarela, penggerak,  pengguna  hasil,  

dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan 

d. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas  

dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran  

jasmani serta membentuk watak bangsa. 

4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan 

internasional, melalui: 

a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya 

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan 

olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; 

b. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan 

berkelanjutan; 

c. penguatan pembinaan dan pengembangan  olahragawan 

andalan; 

d. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan; 

e. pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga 

keolahragaan berprestasi; 

f. pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan; 

g. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia 

untuk mendukung pembinaan olahraga; 

h. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; 

i. pengembangan sentra keolahragaan (PPLPD) untuk pembibitan 

olahragawan; 

j. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, 

pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga 

prestasi; 
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k. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya 

menggali potensi ekonomi olahraga melalui  Pengembangan  

industri olahraga; dan 

l. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 

5. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, 

keolahragaan, dan kepramukaan melalui 

a. terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan 

kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan 

Pengembangan kepemudaan; 

b. terwujudnya sinergi dan koordinasi  lintas  sektor  dalam  

pendidikan kepramukaan; 

c. terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor  dalam  

pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan. 

 
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat umum  sehingga 

perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro  dan  disesuaikan  

dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD dalam 

bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa TimurTahun 2014-2019 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan  Menteri  Negara  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) 

Nomor: 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja  dan  

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  RKT  yang  sudah  

tersusun diterjemahkan oleh tiap bidang kedalam bentuk kegiatan-kegiatan 

dalam 1 Tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

I. Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat/Aparatu 
r terhadap pelayanan 
adm  perkantoran 
dan kenyamanan 
kantor 

100 % 2.782.496.900 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat/Aparatur 
terhadap pelayanan 
adm perkantoran dan 
kenyamanan kantor 

100 % 2.736.208.400 Antara 
rancangan 
awal RKPD 
dengan hasil 
analisis 
kebutuhan 
menunjukkan 
kesesuaian 1. Pelaksanaan 

Administrasi 
Perkantoran 

Provinsi 
Jatim 

Persentese 
terpenuhinya 
kebutuhan operasional 
administrasi 
perkantoran 

100 % 2.782.496.900 Pelaksanaan 
Administrasi 
Perkantoran 

Provinsi 
Jatim 

Persentese 
terpenuhinya 
kebutuhan operasional 
administrasi 
perkantoran 

100 % 2.736.208.400 

II. Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

 Prosentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur yang 
layak fungsi 

100 % 3.407.240.000 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

 Prosentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur yang layak 
fungsi 

100 % 3.007.240.000  

2. Penyediaan peralatan 
dan kelengkapan 
Sarana dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Penyediaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 
tersedia 

197 Orang 1.741.760.000 Penyediaan 
peralatan dan 
kelengkapan Sarana 
dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Penyediaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 
tersedia 

194 
Orang 

1.341.760.000  

3. Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan Sarana 
dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 
tersedia 

150 paket 1.665.480.000 Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan Sarana 
dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 
tersedia 

15 Paket 1.665.480.000  

III. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemerintah Daerah 

 Prosentase 
kelembagaan yang 
tepat layak fungsi 

100 % 1.628.442.100 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemerintah 
Daerah 

 Prosentase 
kelembagaan yang 
tepat layak fungsi 

100 % 1.380.490.700  
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4. Koordinasi dan 
Konsultasi 
Kelembagaan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah koordinasi 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dengan aturan yang 
berlaku 

38 Kali 604.875.000 Koordinasi dan 
Konsultasi 
Kelembagaan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah koordinasi 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dengan aturan yang 
berlaku 

38 Kali 534.875.000  

5. Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti pembinaan 
kapasitas SDM 

194 orang 1.023.547.100 Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti pembinaan 
kapasitas SDM 

193 orang 845.615.700  

IV. Program Penyusunan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

 Prosentase 
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
disusun tepat 
waktu 

100 % 984.040.000 Program 
Penyusunan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah 

 Prosentase 
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
disusun tepat waktu 

100 % 804.040.000  

6. Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
tersusun 

3 
Dokumen 

316.750.000 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
tersusun 

3 
Dokumen 

316.750.000  

7. Penyusunan Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Rencana Program dan 
Anggaran 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Yang 
tersusun 

LKJiP, LKPJ, LPPD, 
UKP4 

4 
Dokumen 

359.250.000 Penyusunan 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Rencana Program 
dan Anggaran 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Yang 
tersusun 

4 
Dokumen 

359.250.000  

8. Penyusunan, 
Pengembangan, 
Pemeliharaan dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi data 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokuen yang 
terUpdate 

1 
Dokumen 

308.040.000 Penyusunan 
Pengembangan 
Pemeliharaan dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi data 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokuen yang 
terUpdate 

1 
Dokumen 

128.040.000  

V. Program 
Peningkatan Peran 
Serta Kepemudaan 

 Prosentase Pemuda 
Berprestasi yang 
dibina 

20.73 % 9.462.754.300 Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

 Prosentase Pemuda 
Berprestasi yang 
dibina 

20.73 % 8.716.478.870  

9. Pendidikan dan 
Latihan Dasar 
Kepemimpinan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
Berprestasi yang 
dibina 

76 Orang 2.507.984.900 Pendidikan dan 
Latihan Dasar 
Kepemimpinan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
Berprestasi yang 
dibina 

630 
Orang 

1.900.926.300  
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10. Pengembangan 
Lembaga Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Lembaga 
Kepemudaan yang 
dibina 

380 Orang 1.142.000.000 Pengembangan 
Lembaga 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah pemuda 
terampil 
berorganisasi 

630 

Orang 

2.487.984.900  

11. Peningkatan 
Kewirausahaan 
Pemuda 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Wirausaha 
Muda yang dibina 

370 Orang 1.295.018.500 Peningkatan 
Kewirausahaan 
Pemuda 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah pemuda 
yang berjiwa 
kewirausahaan 

600 

Orang 

1.142.000.000  

12. Penyadaran pemuda 
terhadap perubahan 
lingkungan strategis 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
yang di Bina 

456 Orang 592.750.900 Penyadaran 
pemuda terhadap 
perubahan 
lingkungan strategis 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
yang di Bina 

586 
Orang 

1.232.021.500  

13. Pelatihan Ketrampilan 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
yang di latih 

654 Orang 1.475.000.000 Pelatihan 
Ketrampilan 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
terampil 

632 

Orang 

968.300.000  

14. Pembinaan, 
Pendidikan dan 
Pelatihan Organisasi 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Organisasi 
Kepemudaan yang 
dibina 

2.000 
Orang 

2.450.000.000 Pembinaan, 
Pendidikan dan 
Pelatihan Organisasi 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Organisasi 
Kepemudaan yang 
dibina 

1240 
Orang 

2.450.000.000  

VI. Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

 Prosentase jumlah 
Atlet Pelajar 
Berprestasi yang 
dibina 

13.73 % 12.890.580.000 Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

 Prosentase Atlet 
Pelajar Berprestasi 
yang dibina 

13.73 % 15.401.512.000  

15. Pembibitan dan 
Pembinaan Olahraga 
Berbakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet yang 
dibina 

1.250 
Orang 

1.385.550.000 Pembibitan dan 
Pembinaan 
Olahraga Berbakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet yang 
mengikuti pembibitan 

1.420 

Orang 

1.543.550.000  

16. Penyelenggaraan 
Kompetisi Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet yang 
mengikuti Kompetisi 

4000 
Orang 

6.772.550.000 Penyelenggaraan 
Kompetisi Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet yang 
mengikuti Kompetisi 

4850 
Orang 

8.114.575.000  

17. Pemassalan Olahraga 
bagi pelajar, 
Mahasiswa dan 
Masyarakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Masyarakat 
yang berpartisipasi 
(Olahraga Massal) 

37.234 

Orang 

2.184.619.600 Pemassalan 
Olahraga bagi 
pelajar, Mahasiswa 
dan Masyarakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah pelajar, 
mahasiswa dan 
Masyarakat yang 
berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

37.234 
Orang 

2.643.849.600  
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18. Pengembangan dan 
Pemanfaatan IPTEK 
Olahraga sebagai 
pendorong 
Peningkatan Kualitas 
Prestasi Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Insan 
Olahraga yang dilatih 

340 Orang 830.000.000 Pengembangan dan 
Pemanfaatan IPTEK 
Olahraga sebagai 
pendorong 
Peningkatan 
Kualitas Prestasi 
Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah SDM Pelatih, 
wasit, guru olahraga 
berbasis Iptek 

1.016 

Orang 

1.229.355.000  

19. Pengembangan 
Olahraga Lanjut Usia 
termasuk penyandang 
Cacat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet 
Penyandang Cacat 
dan Lansia yang dibina 

830 Orang 986.485.000 Pengembangan 
Olahraga Lanjut 
Usia termasuk 
penyandang Cacat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Atlet difable 
dan Lansia yang dibina 

830 
Orang 

1.131.631.000  

20. Pembinaan Olahraga 
yang berkembang di 
Masyarakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Masyarakat 
yang berpartisipasi 

( Olahraga 
Tradisional) 

1396 

Orang 

733.375.400 Pembinaan 
Olahraga yang 
berkembang di 
Masyarakat 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Masyarakat 
yang berpartisipasi 
dalam olahraga rekreasi 

4190 
Orang 

738.551.400  

JUMLAH 31.155.533.300 
 

32.045.969.970 
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C. PERJANJIAN KINERJA 

 
Dalam Penetapan Kinerja dimuat Indikator Kinerja Utama Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur pada  Tahun  2015.  

Kelengkapan Penetapan Kinerja ditandai dengan besaran  prosentase 

capaian dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dispora Provinsi Jawa       

Timur yang ditargetkan dalam Tahun 2016. IKU Tahun 2016 berdasarkan 

daftar IKU didalam Matrik Renstra Dispora Provinsi Jawa Timur yang 

merupakan rangkaian IKU selama 5 Tahun dari Tahun 2014 sampai dengan 

Tahun 2019. 

Perjanjian Kinerja yang tertuang didalam Penetapan Kinerja Dispora 

Provinsi Jawa Timur merupakan acuan kinerja sepanjang Tahun 2015,  

dimana semua kegiatan berpedoman kepada IKU dan prosentase target       

yang telah ditetapkan. Dari serangkaian kegiatan diharapkan dapat ditarik 

suatu pengukuran yang dapat merumuskan akuntabilitas kinerja Dispora  

Provinsi Jawa Timur. Hasil pengukuran ini dijadikan pedoman peningkatan 

kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur. 

 

NO. 
 

SASARAN STRATEGIS 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
(Renstra) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya pemuda 

yang berprestasi 

Persentase Pemuda 

berprestasi yang dibina 

20,73 

2 Meningkatnya atlet yang 

berprestasi 

Persentase atlet pelajar 

berprestasi yang dibina 

13,73 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Pada bagian ini akan diulas dan dianalisa hasil capaian kinerja atau lebih 

umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Penilaian LKjIP ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi 

perencanaan yang sudah berjalan dalam tahun bersangkutan, mulai dari 

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, dimana LKjIP merupakan 

laporan yang menampilkan data beserta analisanya dari hasil pencapaian kinerja 

seluruh kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan dalam kurun satu tahun. 

Oleh karena itu LKjIP menjadi suatu bentuk pertanggung-jawaban dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau  dari  hasil  pelaksanaan  

program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja 

Sasaran,termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan Impact atau 

dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Wujud pengukuran yang tertuang dalam Laporan kinerja tersebut memiliki 

faktor-faktor sebagia obyek pengukuran. Faktor-faktor yang diukur adalah 

merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, 

capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan 

suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur 

tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai prosentase yang  memiliki  

pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahunmenjadi indikator keberhasilan   

dari program kerja jangka menengah suatu SKPD. 

Penyusunan LKjIP ini bukan sekedar melaporkan capaian kinerja semata, 

melainkan juga sebagai media untuk mengontrol ada/tidaknya benefit atau 

keuntungan dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta adatidaknya    

korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap SKPD  dengan  nilai  

manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 
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A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 

Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 menjadi sebuah tahun yang sangat 

penting. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan  dari  pemerintah 

pusat dan tuntutan capaian kinerja dari setiap SKPD. Demikian juga dengan Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu 

SKPD yang mampu menunjukkan kinerja optimalnya dalam rangka menjalankan 

tugas dan fungsinya yang sudah menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Sebagai bentuk pembuktian optimalnya kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, maka disusunlah pelaporan kinerja berbasis  

data nyata dilapangan yang dilengkapi dengan analisa terperinci yang dirangkai 

menjadi sebuah laporan yang dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya. 

Adapun proses pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target 

dari setiap Indokator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan didalam  Matrik  

Renstra dengan realisasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui capaiannya maka dilakukan penghitungan 

dengan cara mencari selisih antara target dan realisasi. Dari capaian yang 

dihasilkan akan ditemukan suatu selisih atau celah Kinerja (performance gap). 

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna 

mendapatkan masukan untuk penyususnan RKT  (RENJA)  tahun  berikutnya  

dengan strategi yang lebih tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan  

datang  (performance improvement). 

Hal ini dibuktikan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur untuk tetap berkomitmen dan konsekuen dalam menjalankan semua  

program kegiatan yang sudah direncanakan secara optimal sesuai Tupoksi yang 

sudah ditetapkan. 

Untuk tetap menjaga kinerja tetap optimal, Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai strategi dan terobosan    

dalam melaksanakan semua kegiatan yang  berkenaan  dengan  bidang  

kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Timur. Strategi yang dilaksanakan oleh   

dinas adalahdengan memaksimalkan peran aktif SDM aparatur yang berkompeten 

untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien disetiap event yang digelar. 
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Efektifitas kerja dari setiap staf dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi 

point penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan. 

Dari perencanaan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan yang  sesuai  

dengan rencana dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Penilaian kinerja yang 

optimal dapat ditinjau dari pelaksanaan kinerja dan dampak dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Kegiatan yang terlaksana dengan baik akan menghasilkan 

keluaran (outcome) yang optimal. Keluaran yang optimal akan mampu 

memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan secara umum 

(impact). Selain optimalisasi kinerja, Dinas Kepemudaan dan  Keolahragaan  

Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengalokasian dan pengelolaan anggaran     

yang lebih bijaksana sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan. 

Semua bentuk kegiatan harus mengacu pada Visi  dan  Misi  Dinas  

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.Dari Visi dan Misi ini 

kemudianditerjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran dinas. Karena berpedoman 

pada Visi Misi dinas, maka konsekwrnsi dari semua kegiatan Dinas Kepemudaan  

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur harus mampu mendukung program 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seberapa 

besar kontribusi yang mampu diberikan oleh Dinas  Kepemudaan  dan  

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur kepada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat 

dari pengukuran kinerja yang kami laporkan dalam format LKjIP ini. 

Dalam LKjIP pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari 

Kinerja Sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap 

sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran 

dalam 4 (empat) katagori, sebagai berikut: 

 
 

TABEL : 3.0.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015 

NO SKALA CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN 

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

2 75 % sampai 100 % Baik 

3 55 % sampai 75 % Cukup 

4 Kurang dari 55 % Kurang 
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B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

 
Untuk mengetahui efektifitas dari suatu kinerja dan manfaat dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan proses pengukuran terhadap kegiatan- 

kegiatan tersebut. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan suatu tolok ukur untuk 

mengetahui secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan. Tingkat efektifitas 

kinerja harus dapat mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Sedangkan nilai 

manfaat yang dapat dipetik dari setiap kegiatan didasarkan pada seberapa besar 

dampak positif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. 

Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa  

Timur Tahun 2016 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk teksnis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu 

atas laporan kinerja instansi. Ruang lingkup dari penilaian dalam proses  

pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan alur 

SAKIP yang dimiliki oleh setiap SKPD. Penilaian meliputi kesesuaian antara RPJMD 

Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan yang tertuang didalam Renstra, Renja 

dan RKA SKPD, serta kualitas hasil kegiatan yang dapat dipantau dari output, 

outcome dan impact dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil 

lengkap pengukuran tersebutdisusun dan dilaporkan dalam bentuk LKjIP. 

LKjIP disajikan bukan sekedar menyajikan angka-angka dari nilai capaian 

kinerja pelaksanaan kegiatan semata, melainkan mengukur sejauh mana hasil 

kegiatan yang dicapai serta seberapa jauh dampak dari setiap kegiatan itu dalam 

menunjang proses mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin 

sebagaimana menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama Gubernur Provinsi Jawa 

Timur. Hasil pengukuran yang disajikan dalam LKjIP ini meliputi hasil kinerja        

beserta evaluasi dari setiap Tujuan dan Sasaran Program Kerja  Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2016.  Selain  

mengulas hasil kegiatan ditahun 2016, dalam LKjIP ini juga disajikan data 

pengukuran tahun-tahun sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan 

pembangunan 5 tahunan. Data tersebut digunakan sebagai data pembanding dari 
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hasil capaian target ditiap Indikator Kinerja yang diukur. Laporan disajikan dalam 

bentuk tabel dan ulasan/narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang 

disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator  kinerja  terhadap  

realisasi dari terget yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini      

mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dalam Tahun 2016. 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 

Tabel 3.1 

Pencapaian Kinerja Sasaran 
 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatnya pemuda yang 
berprestasi 

Persentase 

Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

20.73 29.02 139.9 

2 Meningkatnya atlet yang 
berprestasi 

Persentase atlet 

pelajar 

berprestasi yang 

dibina 

13.73 13.95 101.6 

 
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel diatas, dapat  

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran pertama adalah  139.9% 

yang didapatkan dari hasil perhitungan realisasi yang dicapai dengan target yang 

telah ditetapkan pada Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini 

sebesar 139,9% karena terjadi peningkatan realisasi jumlah pemuda yang dibina 

sebesar 1.164 orang dari target yang ditetapkan sebesar 832 orang pemuda di      

Jawa Timur, sedangkan pencapaian kinerja untuk sasaran kedua adalah 101.6%  

yang didapatkan dari hasil perhitungan realisasi yang dicapai dengan target yang 

telah ditetapkan pada Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini 

sebesar 101%, karena terjadi peningkatan realisasi jumlah atlet yang dibina 

sebesar dengan 8.275 orang dengan target yang ditetapkan sebesar 8.225 orang. 
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Tabel 3.2 
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 

 

 
NO. 

 
SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
TARGET 

REALISASI 

Th. 2015 
(n-1) 

Th. 2016 
(n) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatnya 
pemuda yang 
berprestasi 

Persentase Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

20.73 22.45 29.02 

2 Meningkatnya atlet 
yang berprestasi 

Persentase atlet 

pelajar berprestasi 

yang dibina 

13.73 8.25 13.95 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD 
 

 

NO. 
 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

REALISASI 
Th. 2016 

TINGKAT 
KEMAJUAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatnya 
pemuda yang 
berprestasi 

Persentase 

Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

18.9 29.02 29.26 

2 Meningkatnya atlet 
yang berprestasi 

Persentase atlet 

pelajar 

berprestasi yang 

dibina 

27.15 13.95 69.09 

 
Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Kepemudaan dan  Keolahragaan 

yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut; 

Sasaran 1: Meningkatnya Pemuda yang berprestasi 

- Presentase pemuda berprestasi yang dibina; 

Presentase pemuda berprestasi yang dibina pada Tahun 2015 adalah sebesar 

22.45% dan pada Tahun 2016 sebesar 29.02%. Pada Tahun 2016 didukung   

oleh  satu  program,  yaitu  Peningkatan  peran  serta  Kepemudaan.  Capaian 
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kinerja pada Sasaran 1 Tahun 2015-2016 terdapat peningkatan kemajuan 

sebesar 29.26 %, hal tersebut dikarenakan Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan telah berhasil meningkatkan jumlah Pemuda berprestasi yang  

dibina di Jawa Timur melalui kegiatan pelayanan penyadaran, pemberdayaan 

dan pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan 

Kewirausahaan. 

- Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini sebesar 139,9% karena terjadi 

peningkatan realisasi jumlah pemuda yang dibina sebesar 1.164 orang dari    

target yang ditetapkan sebesar 832 orang pemuda di Jawa Timur. 

Sasaran 2: Meningkatnya Atlet yang berprestasi. 

- Persentase atlet pelajar berprestasi yang dibina; 

Persentase atlet pelajar berprestasi yang  dibina pada Tahun 2015 adalah     

sebesar 8.25% dan pada Tahun 2016 sebesar 13.95%. Pada Tahun 2016    

didukung oleh satu program, yaitu Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 

Capaian kinerja pada Sasaran 2 Tahun 2015-2016 terdapat peningkatan 

kemajuan sebesar 69.09%, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2016 Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan 

pembinaan Atlet pelajar berprestasi melalui berbagai program pembibitan atlet 

pelajar yang terpadu, berjenjang dan berkelajutan dengan bebasis Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

- Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini sebesar 101%, karena terjadi 

peningkatan realisasi jumlah atlet yang dibina sebesar dengan 8.275 orang  

dengan target yang ditetapkan sebesar 8.225 orang. 

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 

Anggaran 2016, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: 

Hambatan Eksternal : 

1. Terdapat pelaksanaan kegiatan yang berhimpitan antara Bidang 

Pengembangan Organisasi Pemuda dengan Bidang  Pengembangan  

Aktifitas pemuda, begitu pula dengan Bidang Pengembangan Olahraga 

Prestasi dengan Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi; 

2. Pada kedua bidang Kepemudaan dan kedua Bidang Keolahragaan tersebut 

keduanya   hanya   melaksanakan   satu   program   yang   tertuang  pada 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua  bidang  

kepemudaan hanya melaksanakan program “Peningkatan Peran serta 

Kepemudaan”. Sedangkan kedua bidang Keolahragaan di atas hanya 

melaksanakan program “Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal : 

1. Masih lembahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkompeten; 

2. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi; 

3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan  di  

beberapa Bidang, sehingga kinerjanya masih rendah. 

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah 

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kepemudaan     

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut; 

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal   

maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran,  

sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra 

untuk Tahun anggaran berikutnya; 

2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja  yang  

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala; 

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-  

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan,  sehingga 

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan; 

4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat  menunjang 

tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. 
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C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 

 
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung 

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. 

Berikut disajikan tabel alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur; 

Tabel 3.4 

Alokasi Per Sasaran Pembangunan 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN 

1. Meningkatnya 
pemuda yang 
berprestasi 

Persentase Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

8.716.478.870 

2. Meningkatnya atlet 
yang berprestasi 

Persentase atlet 

pelajar berprestasi 

yang dibina 

15.401.512.000 

 
Tabel 3.5 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 
 
 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
pemuda yang 
berprestasi 

Persentase 
Pemuda 
berprestasi 
yang dibina 

20.73 29.02 139.99 8.377. 

788.160 

8.328. 

926.859 

95.55 

Meningkatnya atlet 
yang berprestasi 

Persentase 
atlet pelajar 
berprestasi 
yang dibina 

13.73 13.95 101.6 15.401. 
512.000 

14.387. 
891.111 

93.42 
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Tabel 3.6 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

 
NO 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

% 
CAPAIAN 
KINERJA 

%     
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1. Meningkatnya pemuda 
yang berprestasi 

Persentase 

Pemuda 

berprestasi 

yang dibina 

139.99 95.55 44.44 

2. Meningkatnya atlet 
yang berprestasi 

Persentase 

atlet pelajar 

berprestasi 

yang dibina 

101.6 93.42 8.18 

 
D. PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN 

 
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu: 

Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.2.736.208.400,-. 

Realisasi sebesar Rp.2.661.299.416,- atau 97,26%. Dengan target kinerja 

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran 

sebesar 95% dan terealisasi sebesar 95%. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan 

yaitu: 

1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan 

anggaran sebesar Rp.1.341.760.000,-. Realisasi  sebesar  

Rp.1.278.447.016,- atau 95,28%. Dengan target  kinerja  jumlah  

penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana sebesar 194 

orang pegawai dan terealisasi sebesar 194 orang pegawai. 

2) Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan 

anggaran sebesar Rp.1.665.480.000,-. Realisasi  sebesar  

Rp.1.658.570.375,- atau 99,59%. Dengan target kinerja jumlah  

pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang 

tersedia sebanyak 15 paket dan terealisasi sebanyak 15 paket. 



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 Page 45  

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah, terdiri dari 2 kegiatan 

yaitu: 

1) Koordinasi dan konsultasi kelembagaan  Pemerintah  Daerah  dengan  

anggaran sebesar Rp.534.875.000,-. Realisasi sebesar Rp.497.619.610,-    

atau 93,03%. Dengan target kinerja jumlah koordinasi kelembagaan 

Pemerintah Dearah dengan aturan yang berlaku sebanyak 38 kali kegiatan 

dan terealisasi sebanyak 39 kali kegiatan. 

2) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan anggaran sebesar 

Rp.845.615.700,-. Realisasi sebesar Rp.810.439.200,- atau  95.84%. 

Dengan target kinerja  jumlah  pegawai  yang  mengikuti  pembinaan  

kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) sebanyak 193 orang dan terealisasi 

sebanyak 193 orang. 

4. Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan 

Pemerintah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 

1) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar 

Rp.316.750.000,-. Realisasi sebesar Rp.250.587.400,- atau  79,11%. 

Dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan  yang  tersusun  

sebanyak 3 dokumen dan teralisasi sebanyak 3 dokumen. 

2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran, 

dengan anggaran sebesar Rp.359.250.000,-. Realisasi sebesar 

Rp.326.719.850,- atau 90,94%. Dengan target kinerja jumlah dokumen 

pelaporan yang tersusun sebanyak 4 dokumen dan terealisaasi sebanyak 4 

dokumen. 

3) Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan system  

informasi data, dengan anggaran sebesar Rp. 128.040.000,-. Realisasi 

sebesar Rp.108.382.400,- atau 84,65%. Dengan target kinerja jumlah 

dokumen yang terupdate sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 

dokumen. 

5. Program peningkatan peran serta Kepemudaan, terdiri dari 6 kegiatan yaitu: 

1) Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan dengan anggaran sebesar 

Rp.2.487.984.900,-.  Realisasi  sebesar  Rp.2.426.629.000,-  atau   97,53% 
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dengan target kinerja jumlah pemuda yang berjiwa kepemimpinan 

sebanyak 630 orang dan terealisasi sebanyak 480 orang. 

2) Pengembangan lembaga kepemudaan dengan anggaran sebesar 

Rp.1.142.000.000,-. Realisasi sebesar Rp.1.080.668.500,- atau 94,63%. 

Dengan target kinerja jumlah pemuda terampil berorganisasi sebanyak 600 

orang dan terealisasi sebanyak 600 orang. 

3) Pengembangan kewirausahaan pemuda dengan anggaran 

Rp.1.115.443.070,-. Realisasi sebesar Rp.1.055.280.020,- atau 94.61%. 

Dengan target kinerja jumlah pemuda yang berjiwa kewirausahaan 

sebanyak 340 orang dan terealisasi sebanyak 340 orang. 

4) Penyadaran pemuda terhadap perubahan lingkungan strategis dengan 

anggaran sebesar Rp.552.750.900,-. Realisasi sebesar Rp.517.777.884,-    

atau 93,67%. Dengan target kinerja jumlah pemuda yang tanggap dan 

peduli lingkungan sebanyak 344 orang dan terealisasi 344 orang. 

5) Pelatihan keterampilan Pemuda dengan  anggaran  sebesar  

Rp.968.300.000,-. Realisasi sebesar Rp.916.595.180,- atau  94,66%. 

Dengan target kinerja jumlah pemuda yang dilatih sebanyak 632 orang dan 

terealisasi sebanyak 402 orang. 

6) Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan organisasi Kepemudaan dengan 

anggaran sebesar Rp.2.450.000.000,-. Realisasi  sebesar  

Rp.2.331.976.275,- atau 95,18%. Dengan target kinerja jumlah pemuda 

berkarakter sebanyak 953 orang dan terealisasi sebanyak  953 orang. 

6. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga tediri dari 6  kegiatan, 

yaitu: 

1) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat  dengan  anggaran  

sebesar Rp.1.543.550.000,-. Realisasi sebesar Rp.1.457.658.800,- atau 

94,44%. Dengan target kinerja jumlah atlet yang mengikuti pembibitan 

sebanyak 1.420 orang dan terealisasi 1.420 orang. 

2) Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan anggaran sebesar 

Rp.8.114.575.000,-. Realisasi sebesar Rp.7.357.090.031,- atau 90,67%. 

Dengan target kinerja jumlah atlet yang mengikuti kompetisi sebanyak       

6.855 orang dan terealisasi 6.855 orang. 
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3) Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan 

anggaran sebesar Rp.2.643.849.600,-. Realisasi  sebesar  

Rp.2.584.456.070,- atau 97,75%. Dengan target kinerja jumlah pelajar, 

mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi 

sebanyak 37.237 orang dan terealisasi sebanyak 36.434 orang. 

4) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong 

peningkatan prestasi olahraga dengan anggaran sebesar 

Rp.1.229.355.000,-. Realisasi sebesar Rp.1.183.277.250.- atau 96,25%. 

Dengan target kinerja jumlah SDM pelatih, wasit, guru olahraga berbasis 

IPTEK sebanyak 1.016 orang dan terealisasi sebanyak 1.016 orang. 

5) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dengan 

anggaran sebesar Rp.1.131.631.000,-. Realisasi  sebesar  

Rp.1.085.740.400,- atau 95,94%. Dengan target kinerja jumlah atlet 

penyandang cacat dan lansia yang dibina sebanyak 746 orang  dan  

terealisasi 746 orang. 

6) Pembinaan olahraga yang berkembang di Masyarakat dengan anggaran 

sebesar Rp.738.551.400,-. Realisasi sebesar Rp.719.668.560,-  atau  

97,44%. Dengan target kinerja jumlah masyarakat yang  berpartisipasi 

pada olahraga tradisional sebanyak 1.401 orang dan terealisasi sebanyak 

1.401 orang. 

 

E. PRESTASI TAHUN 2016 

 
1. Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Tahun 2016. 

2. Peringkat III Pekan Olahraga Seni dan Pondok Pesantren (POSPENAS) ke VII 

Tahun 2016 di Banten. 

3. Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Nasional bidang Pendidikan, Juara II bidang 

Sosial Budaya Pariwisata dan Bela Negara, dan Juara III bidang Pangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada  berbagai  perspektif,  

sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan 

wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang 

diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat. 

Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur pada Tahun 2016 terkait dengan bidang kepemudaan, dan 

keolahragaan yang dialokasikan di Tahun 2016, secara garis besar telah  

berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya 

dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian 

sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang 

merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas  

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dengan nilai rata-     

rata  capaian sebesar 100 %. Namun demikian, masih  ada beberapa   

sasaran yang menggambarkan pelayanan yang  belum  dimasukkan  

kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran- 

ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan 

sesungguhnya dapat diukur. 

2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebaagian besar dapat tercapai, bahkan 

beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada 

beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan. 
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3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang 

diharapkan, oleh karena itu  perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut  sejak   

dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 
B. REKOMENDASI 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari hambatan yang 

dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi  ini  perlu  

diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga 

kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi 

segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. 

Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur perlu melakukan hal-  

hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal 

maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, 

sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra 

untuk Tahun anggaran berikutnya. 

2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala. 

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas- 

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga      

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan. 

4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang  dapat  menunjang  

tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. 
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Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait 

mengenai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja  

pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator 

untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan  selalu  

menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran 

strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa  

Timur 2014-2019 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan 

stakeholder, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan 

yang profesional. 

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang 

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang 

telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

sepanjang Tahun 2016. Di masa mendatang, Dispora Provinsi Jawa Timur 

akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja 

dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang 

diharapkan. 

 

Surabaya, Pebruari 2017 

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

Drs. SUPRATOMO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP.  19610825 198903 1 005 





VISI :

MISI : 1. Mewujudkan pelayanan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

2. Mewujudkan tata kelola Keolahragaan secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan  dan berbasis IPTEK.

 

TUJUAN : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

TUGAS :

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Kinerja : -
% 16.62 26.13 29.52 20.73 15.03 16.53 18.19

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Kinerja : -
% 16.07 37.96 8.64 13.73 24.63 25.86 27.15

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indikator Kinerja : -
% 1181 1181 1181 1121 1261 1055 1288

TAHUN 

DASAR

2014

Target Target   Target   Target   Target   Target   

1 5 6 7 8 9 10 11 14

 
1. Perluasan kesempata 

memperoleh pendidikan dan 

keterampilan.

2. Peningkatan peran serta 

pemuda dalam pembangunan 

sosial, politik, ekonomi, budaya, 

dan agama.

3. Peningkatan potensi pemuda 

dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan 

Kepemimpinan dalam 

pembangunan.

4. Pelindungan generasi muda 

terhadap bahaya 

penyalahgunaan napza, 

minuman keras, penyebaran 

penyakit HIV/AIDS, dan penyakit  

menular seksual dikalangan 

pemuda.

DISPORA 

PROV. 

JATIM

16.53 18.19 Program 

Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan

26.13 29.52 20.73 15.031 Meningkatnya peran aktif 

Pemuda dan Organisasi 

Kepemudaan dalam 

Pembangunan 

1. Persentase 

Pemuda yang 

berpartisipasi 

dan berperan 

aktif dalam 

pembangunan

Jumlah pemuda

 kader Provinsi

Jumlah pemuda yang berorganisasi di Tk. 

Provinsi

X

100 %

16.62

2 3 4 12 13

SUMBER 

DATA / 

PENJABURAIAN
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA
2013

2015 2016 2017 2018 2019
KEBIJAKAN

Persentase pembibitan olahragawan berbakat

NO

SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA 

PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM/

KEGIATAN

Jumlah atlet berprestasi (Tingkat Nasional)

MATRIK RENSTRA  (REVIEW)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2014 - 2019

Pemuda dan Olahragawan yang berkarakter, berdaya saing dan berprestasi.

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang Kepemudaan dan 

Olahraga serta tugas pembantuan.

Persentase Pemuda yang berperan aktif dalam 

pembangunan



TAHUN 

DASAR

2014

Target Target   Target   Target   Target   Target   

1 5 6 7 8 9 10 11 14

 

2 3 4 12 13

SUMBER 

DATA / 

PENJABURAIAN
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA
2013

2015 2016 2017 2018 2019
KEBIJAKAN

NO

SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA 

PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM/

KEGIATAN

1. Pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga dalam 

upaya mewujudkan penataan 

sistem pembinaan dan 

Pengembangan olahraga secara 

terpadu dan berkelanjutan.

2. Peningkatan akses dan 

partisipasi masyarakat secara 

lebih luas dan merata untuk 

meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani serta 

membentuk watak bangsa.
3. Peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga yang sudah 

tersedia untuk mendukung 

pembinaan olahraga.

4. Peningkatan upaya pembibitan 

dan Pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, 

berjenjang, dan berkelanjutan.

5. Peningkatan pola kemitraan dan 

kewirausahaan dalam upaya 

menggali potensi ekonomi 

olahraga melalui 

Pengembangan industri 

olahraga.

6. Pengembangan sistem dan 

penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan 

tenaga keolahragaan.

24.63

1261

25.86

1055

27.15

1288

Program 

Pembinaan 

dan 

Pemasyarakat

an Olahraga

DISPORA 

PROV. 

JATIM

37.96

1181

8.64

1181

13.73

1121

2 Meningkatnya Olahragawan 

berprestasi dan Budaya 

Olahraga di Masyarakat

2.

3.

Persentase 

pembibitan 

olahragawan 

berbakat

Jumla atlet yang 

berprestasi 

(Tingkat 

Nasional)

Jumlah binaan olahraga rekreasi, pendidikan 

dan prestasi

Jumlah pelaku keolahragaan

X

100 %

Jumlah atlet yang meraih prestasi atau juara I, 

II dan III pada kompetisi/kejuaraan tingkat 

Nasional

16.07

1181



RENCANA KINERJA TAHUN 2016 PERUBAHAN 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

1. Meningkatkan 

peran aktif pemuda 

dalam 

pembangunan dan 

menumbuhkemban

gkan jiwa 

Kepemimpinan, 

Kewirausahaan 

serta Kepeloporan 

 

Meningkatnya 

Pemuda yang 

berprestasi 

           

Persentase 

Pemuda 

berprestasi 

yang dibina 

Persentase 

Pemuda 

berprestasi 

yang dibina 

20.73 % 20.73 % Program 

Peningkatan 

Peran Serta 
Kepemudaan 

Program 

Peningkatan 

Peran Serta 
Kepemudaan 

9.462.754.300 8.716.478.870 

2. Meningkatkan 

prestasi 

olahragawan 

melalui pembibitan 

dan pembinaan 

atletserta 

pembudayaan 

olahraga di 

masyarakat 

 

Meningkatnya Atlet 

yang berprestasi 

           

Persentase 

atlet pelajar 

berprestasi 

yang dibina 

Persentase 

atlet pelajar 

berprestasi 

yang dibina 

13.73 % 13.73 % Program 

Pembinaan 
dan 

Pemasyaraka

tan Olahraga 

Program 

Pembinaan 
dan 

Pemasyaraka

tan Olahraga 

12.890.580.000 15.401.512.000 

 22.353.334.300 24.117.990.870 

 







PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

2016 

REALISASI (%) CAPAIAN 

(%) 2014 2015 2016 

1. Meningkatkan peran aktif 

pemuda dalam 

pembangunan dan 

menumbuhkembangkan 

jiwa Kepemimpinan, 

Kewirausahaan serta 

Kepeloporan 

 

Meningkatnya Pemuda 

yang berprestasi 

           

Persentase Pemuda 

berprestasi yang 

dibina 

20,73 6,25 22,45 29,02 139,9 

2. Meningkatkan prestasi 

olahragawan melalui 

pembibitan dan 

pembinaan atletserta 

pembudayaan olahraga di 

masyarakat 

 

Meningkatnya Atlet yang 

berprestasi 

           

Persentase atlet 

pelajar berprestasi 

yang dibina 

13,73 8,25 8,25 13,95 101,6 

 


