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B A B  I 

         PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Maksud dan Tujuan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

merupakan instrument pertanggung-jawaban  yang akurat dan strategis 

sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi 

Pemerintah. LAKIP 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 LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari 

pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan 

dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013, 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 Keolahragaan Provinsi Jawa Timur benar-benar 

dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Jawa Timur khususnya dan 

Indonesia pada umumnya.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun 

dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas 
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Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dalam 1 tahun, 

guna meningkatkan 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 LAKIP 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;  
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8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;  

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 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 

  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; 
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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 : 

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. 

 

Jumlah personil yang ada sebanyak 189 orang yang terdiri dari : 

a. Kepala Dinas : 1  orang 

b. Sekretaris : 1  orang 
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1. Kasubag Tata Usaha          : 1  orang 

 Staf SubagTata Usaha                                      : 52 orang 

2. Kasubag Keuangan : 1  orang 

 Staf Subag Keuangan                                      : 11 orang  

3. Kasubag Penyusunan Program : 1  orang 

 Staf Subag Penyusunan Program                           : 6  orang 

c. Kepala Bidang Aktivitas Pemuda : 1  orang 

1. Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan; : 1  orang 

 Staf Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan; : 10 orang 

2. Kepala Seksi Wawasan dan Kreatifitas : 1  orang 

 Staf Seksi Wawasan dan Kreatifitas                 : 9  orang 

3. Kepala Seksi Kewirausahaan : 1  orang 

 Staf Seksi Kewirausahaan                                       : 9 orang  

d. Kepala Bidang Organisasi Pemuda : 1  orang 

1. Kepala Seksi Jalur Kemasyarakatan Pemuda; : 1  orang 

 Staf Seksi Kemasyarakatan Pemuda                 : 7 orang 

2. Kepala Seksi Organisasi Jalur Pendidikan : 1  orang 

 Staf Seksi Organisasi Jalur Pendidikan                 : 6  orang  

3. Kepala Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat : 1  orang 

 Staf Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat      : 7  orang 

e. Kepala Bidang Olahraga Prestasi                                      : 1  orang 

1. Kepala Seksi Pengembangan SDM & IPTEK  

 Olahraga : 1  orang 

 Staf Seksi Pengembangan SDM & IPTEK  

Olahraga   :  6 orang 

2. Kepala Seksi Pembibitan Olahraga  :  1  orang 

 Staf Seksi Pembibitan Olahraga                              :  9 orang 

3. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan 

 Kejuaraan Olahraga : 1   orang 

 Staf Seksi Pengembangan Organisasi dan   

 Kejuaraan Olahraga  : 7  orang 
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f. Kepala Bidang Olahraga Rekreasi : 1  orang 

1. Kepala Seksi Olahraga Khusus                            : 1  orang 

 Staf Seksi Olahraga Khusus                            : 9  orang  

2. Kepala Seksi Pelestarian dan  

 Pengembangan Olahraga Tradisional : 1  orang 

 Staf Seksi Pelestarian dan Pengembangan  

Olahraga Tradisional : 9 orang 

3. Kepala Seksi Olahraga Massal                            : 1 orang 

 Staf Seksi Olahraga Massal                            : 9 orang 

 

Tugas dan Fungsi 

1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur mempunyai 

tugas : 

a. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

b. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan dan keolahragaan. 

 

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 

dibidang kepemudaan dan keolahragaan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya.. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

 

2. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

A. Tugas 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
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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;  

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, 
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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 ;  

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.  
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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;  

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan 

kelembagaan pemuda;  

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

Melaksanakan pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan 

dan kreativitas serta kewirausahaan . 
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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 
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pemuda, pengembangan sumber daya pemuda serta hubungan 

internasional. 

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;  
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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  

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;  
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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;  

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;  
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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. 

 

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 
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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; Melaksanakan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

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 Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur sebanyak 189 orang, terdiri dari 144 orang pegawai laki-laki 

dan 45 orang pegawai perempuan. 

b) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur Menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut. 
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-     Golongan   I/a =       0 orang 

-     Golongan   I/b =       2  orang 

-     Golongan   I/c =       3   orang 

-     Golongan   I/d =       1 orang 

- Golongan   II/a =  79       orang  

- Golongan   II/b =   6 orang 

- Golongan   II/c =   10 orang 

- Golongan   II/d =   5 orang 

- Golongan  III/a =   8 orang 

- Golongan  III/b =       33 orang 

- Golongan  III/c =   7 orang 

- Golongan  III/d =   14 orang 

- Golongan  IV/a =   16 orang 

- Golongan  IV/b =    4 orang 

- Golongan  IV/c =    0 orang 

- Golongan  IV/d =    1 orang 

c) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai 

berikut: 

- Sekolah Dasar =  3 orang  

- SLTP =  2 orang 

- SLTA =    113 orang 

- D3 =      3 orang 

- S.1 =     34 orang 

- S.2 =     33 orang 
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      -    S.3           =      1       orang  

d) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut. 

- Diklat.Pim. IV =     20 orang  

- Diklat. Pim. III =  5 orang 

- Diklat. Pim. II =  2  orang 

e) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur menurut eselon adalah sebagai berikut. 

- Eseleon II          =      1        orang  

- Eselon III                              =  4 orang 

- Eselon IV                               =     13 orang 

2.   Sarana dan Prasarana. 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 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 
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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 

 

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 2013. 

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 
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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, 

Dispora Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk berperan, khususnya 

dalam pembangunan bidang kepemudaan. Berikut 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 
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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 per- 

orang (pendapatan per-kapita). 

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 
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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 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. 
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E.  SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) ini sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahulan 

Berisi mengenai latar belakang disusunnya laporan Ankutabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, 

dan Kajian Kinerja dan Kedudukan, serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2009 – 2014. Serta adanya 2 Isu Strategis Dispora 

Provinsi Jawa Timur yang dikaitkan dengan 5 Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Bab. II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja 

Berisi tentang  Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan 

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, 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 2013 dan 

Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2013. 

 

Bab. lll Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013; 

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja Tahun 2013 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. 
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Bab. lV  P e n u t u p 

Bab ini berisi  kesimpulan dari uraian tersebut diatas, agar pihak-

pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

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. 


