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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Dalam BAB III ini akan diulas dan dianalisa hasil dari capaian kinerja 

atau lebih umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Penilaian LAKIP 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 LAKIP 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 LAKIP 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 

tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah 

suatu SKPD. 

Penyusunan LAKIP 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 
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ada-tidaknya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap SKPD 

dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

 

A.   PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 

Tahun 2013 menjadi sebuah tahun yang sangat penting bagi Provinsi 

Jawa Timur. Didalam tahun 2013 dilaksakan suatu pesta demokrasi dengan 

acara inti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. 

Yang menjadi menarik adalah ketika Gubernur dan Wakil Gubernur 

Incumben, mencalonkan kembali dalam PEMILU KADA saat itu. Walaupun 

disibukkan dengan proses panjang dalam mengikuti PEMILUKADA tahun 

2013, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur masih mampu 

untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan 

dengan  banyaknya penghargaan dari pemerintah pusat dan runtutan 

capaian kinerja dari setiap SKPD dan Instansi-Instansi yang berada dibawah 

kepemimpinan beliau berdua. Demikian juga dengan Dinas Kepemudaan 

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu SKPD 

yang mampu menunjukkan kinerja optimalnya dalam rangka menjalankan 

Tupoksi yang sudah menjadi tanggung-jawab 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 
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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). 

Dengan adanya PEMILUKADA ditahun 2013 di Jawa Timur, maka 

terjadi beberapa pergesaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi 

kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Pergeseran yang terjadi cenderung berdampak pada kinerja secara umum, 

seperti berkurangnya anggaran dari tahun sebelumnya, yang disebabkan 

adanya alokasi pengganggaran dari provinsi yang dialihkan untuk 

pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provisni Jawa Timur yang 

pelaksanaannya ditahun 2013. Dengan adanya pergerseran ini bukan berarti 

menurunkan kualitas kinerja dinas. 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 adalah dengan memaksimalkan peran aktif SDM 

aparatur yang berkompeten untuk melakukan tindakan yang efektif dan 

efisien disetiap event yang digelar. 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 
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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 

kemudian diterjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran dinas. Karena 

berpedoman pada Visi Misi dinas, maka dampak 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 LAKIP ini.  

Dalam LAKIP 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 2013 

 

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 Prosedur Standar 

Operasional (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 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 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 Proviinsi 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 tersebut disusun dan dilaporkan dalam bentuk LAKIP. 

LAKIP 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 LAKIP ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap 

Tujuan dan Sasaran Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Selain mengulas hasil kegiatan ditahun 

2013, dalam LAKIP ini juga disajikan data pengukuran tahun-tahun 
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sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan pembangunan 5 

tahunan. Data tersebut digunakan sebagai data pembanding dari 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 2013.. 

 

B.1. TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN UNTUK 

MENINGKATNYA PEMUDA YANG BERPRESTASI.  

Proses pengukuran akuntabilitas pertama untuk Tujuan 

Pembangunan Kepemudaan, yaitu Meningkatnya Pemuda Yang 

Berprestasi, dimana Tujuan memiliki 1 Sasara, sebagai  prioritas 

pembangunan yang didalamnya meliputi 4 (empat) Indikator Kinerja. 

Sasaran tersebut adalah Meningkatnya  Pemuda  Pelopor yang 

berprestasi. Dari sasaran tersebut terdapat 4 Indikator Kinerja yang 

menjadi obyek pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.  

Untuk menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik 

parameter dalam wujud Indikator Kinerja sebagai berikut:  

1. Prosentase Pengembangan Keterampilan Pemuda 

2. Prosentase Prestasi Pemuda Pelopor yang mampu berprestasi 

di Tingkat Nasional; dibidang: Kewirausahaan, Pendidikan Bela 

Negara, Teknologi Tepat Guna, Sosial Budaya & Pariwisata dan 

Kelautan & Kebaharian  

3. Prosentase Prestasi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 

4. Prosentase Pemuda prestasi pada Pertukaran Pelajar Antar 

Negara (PPAN) 
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a. Indikator Kinerja ke-1, Prosentase Pengembangan 

Keterampilan Pemuda 

Pengukuran kinerja pertama dilakukan pada Sasaran dari 

Tujuan Meningkatnya Pemuda Yang Berprestasi. Dimana Indikator 

Kinerja yang akan diukur adalah Prosentase Pengembangan 

Keterampilan Pemuda. Indikator ini akan memberikan gambaran 

tentang banyaknya pemuda yang mendapatkan pelatihan 

keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013. Pengukuran 

Indikator Kinerja Sasaran dirumuskan dengan menghitung prosentase 

perbandingan antara jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan 

keterampilan dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur dengan jumlah pemuda diseluruh Jawa Timur. Dalam hal 

ini batasan usia pemuda yang diperhitungkan direntang usia antara 16 

tahun sampai dengan 30 tahun, sesuai Undang-Undag no. 40 Tahun 

2009 Tentang Kepemudaan. 

Berikut ini data pengukuran akuntabilitas dari Indikator Kinerja; 

Prosentase Pengembangan Keterampilan Pemuda, dari Sasaran; 

Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi. Disajikan dalam 

Tabel 3.1.1. sebagai berikut: 

 

 

 

 

TUJUAN   1 SASARAN     

Meningkatnya pemuda yang 
berprestasi  

 
Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor 
Berprestasi  
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TABEL : 3.1.1 Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi  

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 

 
Prosentase Pengembangan 
Keterampilan Pemuda  
 

 
0,035% 

 
0,029% 

 
81,42%  

 
Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  81,42% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran  pada Tabel 

3.1.1, diperoleh prosentase sebesar 81,42%. Capaian ini masuk 

dalam kategori Baik (75% - 100%). Prosentase capaian sebesar 

81,42% merupakan hasil dari perhitungan prosentase antara target 

sebesar 0,035% dengan realisasi capaian sebesar 0,029%. 

Prosentase capaian sebesar 81,42% merupakan cerminan dari 

pelaksanaan Program Pengembangan Keterampilan Pemuda, yang 

mampu mengakomodasi sebanyak 2.594 orang untuk dididik dan 

dilatih guna meningkatkan keterampilan, baik individu maupun 

kelompok. Kontribusi yang mampu dilaksanakan oleh Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk melatih 

2.594 dari jumlah pemuda usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun, 

sebanyak 9.002.300 orang yang ada di Jawa Timur di tahun 2013. 

Hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran adalah terlatihnya 

2.594 pemuda hingga mampu masuk dalam kategori terampil dan 

kreatif. Dengan keterampilan dan kreatifitas yang sudah dimiliki 

diharapkan para pemuda tersebut mampu mengembangkan 

kompetensinya untuk menjadi sosok pemuda pelopor yang disiapkan 

dalam rangka berkompetisi dievent seleksi Pemuda Pelopor tingkat 

Nasional dan delanjutnya mampu menjadi pelopor pembangunan di 

tengah-tengah masyarakat.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana saat itu Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur mampu 
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memberikan pelatihan kepada 2820 pemuda, maka ditahun 2013 ini 

jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 

0,0025%. Penurunan yang terjadi ditahun 2013 ini lebih dikarenakan 

adanya penyesuaian jumlah kegiatan dengan adanya pergeseran 

anggaran dari Provinsi. Dengan berkurangnya kegiatan tersebut, 

maka berpengaruh kepada jumlah pemuda yang dapat diakomodasi 

dalam kegiatan pelatihan. 

Namun demikian penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan 

karena Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

tetap mengendepankan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian pelatihan dan pendidikan keterampilan. Pada 

kenyataannya, komitmen untuk tetap menjaga kualitas dari semua 

program kegiatan menjadi prioritas dan perhatian dari pimpinan. 

Pilihan program kegiatan yang memiliki sinergi dengan Visi dan Misi 

mengarahkan semua jenis kegiatan pelatihan keterampilan  yang 

dilaksankan memiliki bobot yang mampu mengakomodasi kebutuhan 

pengembangan industri kecil, baik sebagai tenaga kerja terampil atau 

mengembangkan kewirausahaan mandiri. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, LAKIP ini 

memberikan data capaian dari tahun 2009 hingga 2013. Data itu 

berguna untuk perbandingan capaian yang berhasil diraih Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Untuk kurun 

waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, terjadi kenaikan yang 

cukup signifikan sehingga data tersebut mampu memberikan 

gambaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur berjalan dengan optimal.  

Berbeda dengan tahun 2013, dimana capaianya 0,029% yang 

berarti menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun 2012 yang 

mampu meraih capaian 0,031%. Penyebab penurunan yang terjadi 

sudah dijelaskan diatas, hanya saja yang lebih penting adalah tindak-

lanjut terhadap hal ini untuk menjadi perhatian khusus bagi Dinas 
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Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk segera 

melakukan pembenahan disemua lini potensi yang dimilikinya. 

Penurunan ditahun 2013 ini bukan serta merta mencerminkan 

proses kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur  menurun. Penurunan ini lebih dikarenakan faktor luar yaitu  

kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timu dalam pengalokasian 

anggaran di SKPD. Penurunan capaian ditahun 2013 sekitar 16,39% 

dibanding capaian tahun 2012 Sedangkan rata-rata kenaikan yang 

terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 adalah sebesar 1,92%. 

Berikut ini data capaian kinerja yang didasarkan pada Indikator Kinerja 

Sasaran Pengembangan Keterampilan Pemuda dari tahun 2009 

sampai dengan 2013, dalam tabel 3.1.2 berikut: 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 

1 

 

 
Prosentase Pengembangan 
Keterampilan Pemuda  

 

91,61% 

 

94,57% 

 

95,13% 

 

97,38% 

 

81,42% 

 

Capaian kinerja tersebut diatas mengindikasikan adanya trend 

naik dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Penurunan yang terjadi 

ditahun 2013 lebih dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dan 

fokus pembinaan pemuda lebih diutamakan pada kualitas kegiatan 

(uotput) dan tenaga terampil yang dihasilkan (outcome). Dengan 

demikian diharapkan dapat berimbas pada nilai manfaat yang dapat 

diberikan oleh pemuda-pemuda terampil ini untuk menumbuhkan 

ketersediaan tenaga terampil dan tumbuhnya usaha mandiri ditengah 

masyarakat (impact). Oleh karena itu fluktuasi capaian yang terjadi 

dapat dijadikan sebuah bahan pembelajaran untuk meraih capaian 

yang lebih baik ditahun 2014 mendatang, baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitasnya.  
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b. Indikator Kinerja ke-2, Prosentase Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 

Bagian ini akan menjelaskan capaian kinerja yang didasarkan 

pada prestasi yang mampu diraih oleh duta Pemuda Pelopor yang 

diikut-sertakan dalam pemilihan ditingkat Nasional. Desinisi Pemuda 

Pelopor adalah pemuda yang memiliki Integritas Kepribadian, 

Kemampuan Diri serta Kemampuan Sosial yang kuat sehingga 

mampu merintis dan menghasilkan Karya Rintisan Nyata yang 

Kreatif dan dapat menimbulkan dampak positip dalam menjawab 

serta solusi pembangunan diwilayahnya. Dalam kompetisi Pemuda 

Pelopor tingkat Nasional dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kepeloporan 

pemuda dibidang: Kewirausahaan, Pendidikan Bela Negara, 

Teknologi Tepat Guna, Seni Budaya & Pariwisata serta Kelautan & 

Kebaharian. 

Dalam kompetisi pemilihan Pemuda Pelopr Tingkat Nasional, 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

mengirimkan 5 wakil terbaik yang diseleksi dari 24 Pemuda Pelopr 

yang lolos tingkat Provinsi. Proses seleksi Pemuda Pelopor melalui 

beberapa tahap, dimulai dari pengiriman proposal tentang 

kepeloporan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh 

peserta yang berminat. Dari 130 proposal yang masuk, dipilih 24 

proposal terbaik, untuk dilombakan ditingkat Provinsi. Dari 24 peserta 

ini kemudian disaring kembali untuk dipilih 5 Pemuda Pelopor terbaik 

berdasarkan masing-masing kategori. Selanjutnya, 5 proposal 

kepeloporan pemuda ini dikirimkan untuk mengikuti kompetisi di 

Tingkat Nasional tahun 2013. 

Dari 5 Pemuda Pelopor yang dikirim untuk mewakili Jawa 

Timur ditingkat Nasional, mereka mampu meraih prestasi dikategori 

Kepeloporan Pemuda dibidang:  

a. Teknologi Tepat Guna dengan meraih juara II 

b. Sosial Budaya dengan meraih juara IV  

c. Kelautan meraih juara I 
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Prestasi yang mampu diraih oleh duta Pemuda Pelopor Jawa 

Timur ditingkat Nasional tahun 2013 ini merupakan prestasi secara 

umum bagi pemuda di Jawa Timur. Gambaran potensi pemuda di 

Jawa Timur dapat dilihat dari capaian prestasi Pemuda Pelopornya. 

Yang terpenting dari prestasi tersebut adalah adanya potensi yang 

besar di Jawa Timur yang siap dikembangkan untuk kemudian 

mampu mengukir prestasi nyata dalam pembangunan dimasyarakat 

khususnya dalam menumbuhkan perekonomian kerakyatan, yang 

saat ini sedang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

 Selanjutnya, berikut iini gambaran data  target dan realisasi 

capaian Indikator kinerja ke-2, yang disajikan dalam Tabel 3.1.3: 

s

e

b

a

g 

TABEL : 3.1.3 Meningkatnya  Pemuda  Pelopor yang berprestasi 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 

 
Prosentase pemuda pelopor tingkat 
Nasional 
 

 
100% 

 
60% 

 
60%  

 
Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  60% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.1.3, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk program pemilihan 

Pemuda Pelopor tingkat Nasional adalah sebesar 60% dari target 

yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Nilai tersebut masuk dalam 

kategori Cukup (55% - 75%). Pencapain nilai 60% ini disebabkan oleh 

TUJUAN   1 SASARAN     
 
Meningkatnya pemuda yang 
berprestasi  
 

 
Meningkatnya  Pemuda  Pelopor yang 
berprestasi  
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capaian prestasi dari 5 kategori yang dilombakan dalam pemilihan 

Pemuda Pelopor tingkat Nasional tahun 2013, Jawa Timur hanya 

mampu meraih 3 kategori. Untuk 2 kategori yang lain diraih oleh 

Provinsi lain. Dua kategori yang tidak dimenangkan tersebut adalah 

Kepeloporan Pemuda dibidang Pendidikan Bela Negara dan 

Kewirausahaan.  

Dari hasil analisa dalam evaluasi ditemukan penyebab ketidak-

berhasilan ini adalah kurang berbobotnya materi proposal yang 

masuk, khususnya dalam kategori bidang Pendidikan Bela Negara 

dan bidang Kewirausahaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya 

jumlah proposal yang masuk, sehingga panitia mengalami kesulitan 

untuk mencari materi proposal terbaik untuk diikutkan dalam seleksi 

Pemuda Pelopor tingkat Nasional Tahun 2013.  

Disisi lain, ketidak-berhasilan ini bisa menjadi tolok ukur untuk 

selanjutnya pembinaan kepemudaan lebih difokuskan pada 5 kategori 

yang ada dalam seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Dengan 

pembinaan kepemudaan yang berpedoman pada 5 kategori tersebut 

sudah dapat memberikan warna dalam rangka mendukung 

pembangunan masyarakat khususnya di Jawa Timur. 

Untuk lebih memberdayakan kepeloporan pemuda maka para 

pemuda pelopor, baik yang mampu meraiih prestasi maupun yang 

belum berprestasi diarahkan untuk mau berkiprah secara nyata dalam 

pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Kompetensi yang mereka 

miliki dan telah dituangkan didalam proposal, akan lebih memberikan 

manfaat bila mereka mampu untuk mengaplikasikannya dalam mengisi 

Pembangunan Nasional. Hal ini didasari pada telah diujinya ide-ide 

mereka hingga mampu meraih prestasi. Merupakan tanggung-jawab 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk 

mengantarkan mereka dalam upayanya mengimplementasikan didalam 

kehidupan masyarakat, sehingga kepeloporan mereka dapat 

memberikan sumbangsih dalam pembangunan serta mampu menjadi 
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tauladan bagi pemuda-pemuda yang lain untuk mau meningkatkan 

kompetensinya dan berprestasi. 

Dengan terpicu dan terpacunya para pemuda untuk mau 

bangkit dan berprestasi diharapkan dapat mendongkrak kembali 

prestasi pemuda pelopor Jawa Timur untuk berkiprah dikompetisi 

Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 2014 mendatang. Capaian 

ditahun 2013 sebesar 60% menjadi pekerjaan rumah bersama, karena 

capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian ditahun 

2012, yaitu sebesar 80%. Capaian tahun 2013 ini sama dengan 

capaian tahun 2011, dimana ditahun itu duta Pemuda Pelopor binaan 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur hanya 

mampu meraih prestasi di 3 kategori saja, yaitu Bidang Teknologi Tepat 

Guna, Bidang Sosial,Budaya & Pariwisata dan Bidang Kelautan & 

Kebaharian. Untuk lebih terperincinya tentang prestasi Pemuda Pelopor 

ditingkat Nasional, berikut ini data prestasi Pemuda Pelopor ditingkat 

Nasional dari tahun 2009 sampai dengan 2013, dalam tabel 3.1.4 : 

 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

Prosentase Kepeloporan 
Pemuda bidang 
Kewirausahaan 
 
Prosentase  Kepeloporan 
Pemuda bidang Pendidikan 
Bela Negara 
 
Prosentase  Kepeloporan 
Pemuda bidang Teknologi 
Tepat Guna 
 
Prosentase  Kepeloporan 
Pemuda bidang Sosial 
Budaya dan Pariwisata 
 
Prosentase Kelautan dan 
Kebaharian 
 

 
100% 

 
 
 

0% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

0% 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

0% 
 
 
 

100% 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

100% 

 
100% 

 
 
 

0% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
0% 

 
 
 

0% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

  
Realisasi Capaian 

 
60% 

 
80% 

 
60% 

 
80% 

 
60% 
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Dari Tabel 3.1.2. yang berisi data capaian Indikator Kinerja 

dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 diatas, terlihat adanya 

pergerakan capaian yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Setiap 

pergerakan capaian bisa diambil pelajaran sebagai bahan evaluasi 

untuk selanjutnya dilakukan pembenahan guna mendapatkan hasil atau 

capaian yang lebih baik ditahun mendatang. Dari data yang ada dalam 

tabel tersebut bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya Pemuda 

Pelopor di Jawa Timur memiliki kelebihan dibidang Kewirausahaan, 

bidang Teknologi Tepat Guna dan Bidang Kelautan & Kebaharian. 

Karena dalam kurun waktu 5 tahun, ketiga bidang tersebut mampu 

meraih kemenangan rata-rata sebanyak 4 kali.  

Berbekal dari data prestasi tersebut diatas, maka arah 

pembinaan dan pengembangan kepemudaan dapat difokuskan pada 3 

bidang kepeloporan yang mampu dikuasai oleh pemuda-pemuda di 

Jawa Timur. Dengan demikian akan memudahkan bagi Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan 

pemetaan tema dan bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada para 

pemuda berprestasi. Disisi lain, 2 bidang yang lain yang belum mampu 

menorehkan prestasi ditingkat Nasional, perlu mendapatkan perhatian 

untuk lebih ditiingkatkan dalam pembinaannya. 

Mempertahankan prestasi diajang seleksi Pemuda Pelopor 

Tingkat Nasional bukan sekedar untuk mengejar penghargaan semata, 

namun lebih pada proses penilaian kelayakan terhadap ide materi 

peserta yang nantinya dapat diterapkan dan berdampak langsung 

terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan. Penilaian terhadap 

kepeloporan pemuda dititik-beratkan kepada nilai manfaat yang dapat 

memberikan dampak kepada pembangunan masyarakat serta 

kelayakan ide itu untuk diterapkan dalam iklim dan budaya masyarakat 

di Indonesia umumnya. Disamping itu, kriteria dari kategori yang 

dilombakan dalam ajang kepeloporan pemuda tingkat Nasional tersebut 

dapat dijadikan acuan oleh instansi terkait untuk merencanakan dan 
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menyiapkan program kegiatan, yang salah satunya mengambil point 

dari ajang seleksi Pemuda Pelopor. 

Untuk selanjutnya arah dan kebijakan pengembangan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur dapat berpedoman kepada hasil capaian yang 

telah diraih dalam ajang seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 

selama kurun waktu 5 tahun kebelakang. Program kegiatan yang 

digagas haruslah memiliki bobot nilai kemanfaatan yang tinggi dan 

memiliki proses kesinambungan  yang mampu mengakomodasi seluruh 

elemen pemuda, sehingga Output dan Outcome dari setiap kegiatan 

memiliki Impact yang mampu mendukung berputarnya roda 

perekonomian kerakyatan. 

Dalam upaya menindak-lanjuti hasil yang telah diraih oleh 

para duta Pemuda Pelopor yang mewakili Jawa Timur di tingkat 

Nasional, maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur perlu melakukan antisipasi agar diajang kepeloporan pemuda 

berikutnya mampu meraih hasil yang lebih baik. Tindakan antisipasi ini 

perlu dilakukan mengingat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan 

gudang pemuda berprestasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih, 

dengan memberikan kesempatan kepada mereka serta mengarahkan 

kompetensi yang mereka miliki pada jalur yang lebih baik dan lebih 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar 

prestasi yang diraih bukan sekedar menjuarai kompetisi Pemuda 

Pelopor tingkat Nasional saja, melainkan mereka mampu mewujudkan 

ide yang ada didalam proposalnya menjadi suatu tema yang mampu 

menjembatani keterbatasan minat dan keterampilan masyarakat 

khususnya di pedesaan, hingga mereka mampu untuk menjadi insan 

yang berdaya-guna dan berhasil guna didalam mensejahterakan 

masyarakat secara umum. Tindakan nyata yang perlu dilakukan oleh 

Dispora Provisnsi Jawa Timur dalam meningkatkan prestasi Pemuda 

Pelopor adalah melakukan perekrutan awal para Pemuda Pelopor dan 

melakukan program pembinaan dan pengembangan kompetensi yang 
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dimiliki serta mengkaji lebih dalam ide-ide kepeloporan yang mereka 

tuangkan dalam proposal, guna mempertajam bobot materi dan nilai 

manfaat dalam penerapan dimasyarakat. 

 
 

c. Indikator Kinerja ke-3 Prosentase  pemuda pelopor  tingkat provinsi 

  Bagian ini akan membaha  analisa dan evaluasi Indikator 

Kinerja dari Sasaran Meningkatnya Pemuda Pelopor yang Berprestasi 

untuk Program Kegiatan pemilihan 5 Pemuda Pelopor ditingkat 

Provinsi untuk mengikuti pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional. 

Proses ini dilakukan untuk menjaring 5 proposal terbaik dimasing-

masing kategori dengan metode seleksi terhadap proposal-proposal 

yang masuk ke panitia. Dari 24 proposal yang memenuhi persyaratan 

dan memiliki nilai tinggi, dipilihlah 5 terbaik. 

I

n

d 

 

Selanjutnya analisa capaian Indikator Kinerja ke-3, untuk target 

dan realisasi dari sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 3.1.3. 

sebagai berikut: 

TABEL : 3.1.5 Meningkatnya  Pemuda  Pelopor yang berprestasi 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 
 

1 
 

 
Prosentase  pemuda pelopor  
tingkat provinsi 
 

 
20,83% 

 
16,13% 

 
77,42%  

 
Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  77,42% 

 

TUJUAN   1 SASARAN     

Meningkatnya pemuda yang 
berprestasi  

 
Meningkatnya  Pemuda  Pelopor yang 
berprestasi 
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Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.1.5 

diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk program 

Kepeloporan Pemuda untuk tingkat Provinsi tidak bisa dimaksukan 

kedalam kategori penilaian yang dimaksud, karena dari rumusan yang 

dibuat faktor yang dibagi sifatnya tetap dan faktor pembagi fluktuatif, 

maka semakin banyak peserta yang mendaftarkan proposal untuk ikut 

serta dalam seleksi Pemuda Pelopor, maka hasil perhitungan 

prosentasenya akan lebih kecil. 

 Dengan capaian sebesar 77,42% dari target yang sudah 

ditetapkan, mengindikasikan bahwa dari target 24 proposal yang 

masuk, panitia menerima 31 proposal dari peserta Pemuda Pelopor 

tingkat Provinsi. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan peminat 

pada ajang seleksi Pemuda Pelopor yang diselenggarakan Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Dari 31 Proposal 

yang masuk kemudia diseleksi untuk dipilih 14 besar. Pada tahap final 

dipilih 5 terbaik yang akan mewakili Pemuda Pelopor Jawa Timur 

diajang pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional di Jakarta. 

Dengan meningkatnya peminat dalam ajang seleksi Pemuda Pelopor 

tingkat Provinsi ini menandakan adanya peningkatan kompetensi para 

pemuda di Jawa Timur.  

Kegiatan seleksi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi ini sebagai 

ajang untuk memilih wakil-wakil Pemuda Pelopor dari Jawa Timur untuk 

ikut berpartisipasi dalam ajang seleksi Peluda Pelopor tingkat Nasional. 

Pelaksanaan seleksi Pemuda Pelopor tingkat Propinsi diharapkan 

semakin selektif dan berbobot, dengan tujuan agar Pemuda Pelopor 

tingkat Propinsi yang terpilih memiliki daya saing yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan peserta dari provinsi lain yang turut serta dalam 

pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional.  

  Dalam proses penilaian kinerja LAKIP tahun 2013 ini 

disampaikan juga data-data capaian kinerja ditahun-tahun sebelumnya, 

sebagai bahan tolok ukur tingkat kemajuan dari kinerja Dinas 
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Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.  Capaian 

pengukuran sasaran tersebut menjadi suatu rangkaian catatan hasil 

kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahunan, 

sebagai suatu rangkaian program kerja jangka menengah. Catatan ini 

mampu mencerminkan kemampuan untuk menjaga konsistensi kinerja 

yang harus menghasilkan suatu keluaran yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Serta adanya upaya untuk meningkatkan kinerja guna 

memberikan sumbangsih yang berdampak lebih  luas hingga 

menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Dari 

konsistensi kinerja akan berdampak kepada pendidikan bagi 

masyarakat untuk mau belajar dan terus berkarya menuju pada 

kemandirian yang akan meningkatkan harapan hidup dan standar hidup 

masyarakat secara umum. Berikut catatan capaian kinerja dari tahun 

2009  sampai dengan 2013 pada tabel 3.1.7. 

 

  Terjadinya penurunan prosentase capaian ditahun 2013 bukan 

berarti terjadi penurunan capaian, melainkan adanya peningkatan pada 

jumlah partisipan yang berminat untuk mengikuti ajang seleksi Pemuda 

Pelopor Tingkat Provinsi. Hal ini dikarenakan rumus perhitungan 

capaian pada Indikator Kinerja Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi faktor 

pembaginya adalah jumlah peserta yang berpartisipasi pada ajang 

tersebut. Sedangkan faktor yang dibagi adalah jumlah Pemuda Pelopor 

yang berprestasi, dimana jumlah itu cenderung tetap dari tahun ke 

tahun. Sehingga bila terjadi peningkatan jumlah partisipan di ajang 

Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi, maka hasil perhitungan 

rumus prosentasenya akan menghasilkan capaian kinerja yang lebih 

kecil. 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 

1 

 

 
Prosentase  pemuda pelopor  
tingkat provinsi 
 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

77,42% 
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Dalam proses pembangunan yang perencanaan dan Indikator 

Kinerja dituangkan didalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, menitik 

beratkan pada pencapaian kinerja yang mampu memberikan dampak 

kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan kegiatan adu 

kompetensi kepeloporan pemuda, baik ditingkat Provinsi maupun 

Nasional, memiliki esensi bahwa capaian yang mampu diwujudkan 

adalah capaian yang berupa terseleksinya keahlian dan kreatifitas yang 

tertuang didalam proposal dari setiap peserta, mampu untuk diterapkan 

didalam proses pembangunan masyarakat serta menghasilkan dampak 

langsung terhadap kesejahteraan rakyat.  

 

d. Indikator Kinerja ke-4, Pemuda prestasi pada Pertukaran Pelajar 

Antar Negara (PPAN) 

Pada bagian ini akan menjelaskan capaian Indikator Kinerja ke-

4, yaitu: Pemuda prestasi pada Pertukaran Pelajar Antar Negara 

(PPAN). Indikator ini memberikan gambaran terhadap prestasi yang 

diraih oleh para pemuda yang mengikuti program Pertukaran Pelajar 

Antar Negara atau PPAN. Untuk bisa mengikuti program PPAN ini para 

pemuda harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Seleksi 

dilaksanakan untuk mencari pemuda-pemuda terbaik untuk mewakili 

Jawa Timur bersama pemuda seluruh Indonesia lainnya mengikuti 

PPAN. 

 

 

Selanjutnya Indikator kinerja ke-2, target dan realisasi dari 

sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.7. sebagai berikut: 

TUJUAN   1 SASARAN     

Meningkatnya pemuda yang 
berprestasi  

Meningkatnya Jumlah Pemuda yang 
Produktif di Jawa Timur 
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TABEL : 3.1.7. 
Meingkatnya Jumlah Pemuda yang Produktif di Jawa 
Timur 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 

 
Prosentase Pemuda produktif 
program PPAN  
 

 
0,77% 

 
1,34% 

 
173,80%  

 
Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  173,80% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.1,7 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk program 

pengiriman 5 pemuda untuk mengikuti program Pertukaran Pemuda 

Antar Negara (PPAN) sebesar 173,80%. Besarnya prosentase capaian 

ini didasarkan pada berkurangnya peserta yang berpartisipasi. Hal ini 

disebabkan oleh rumus yang digunakan faktor pembaginya adalah 

jumlah partisipan yang mendaftar. Sedangkan faktor yang dibagi tetap 

dengan 5 pemuda. Berkurangnya peminat program PPAN ini 

disebabkan karena persyaratan sebagai peserta ditingkatkan bobotnya. 

Peningkatan bobot ini untuk mengantisipasi agar peserta yang terpilih 

benar-benar memiliki kompetensi yang dapat dibawa dalam misi PPAN. 

Selanjutnya mereka akan diberi tanggung-jawab untuk memberikan 

informasi pengalaman selama mengikuti PPAN kepada para pemuda 

yang lain, sehingga para pemuda yang belum berkesempatan 

mengikuti program PPAN tersebut bisa menambah wawasan dan 

informasi mutakhir yang sedang berkembang di negara-negara maju.  

Berikut gambaran capaian kinerja dari program seleksi 

peserta PPAN dari Jawa Timur, yang tersaji di tabel 3.1.8 berikut: 
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N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 

Capaian Capaian Capaian Capaian 

 

1 

 

 
Prosentase Pemuda 
berprestasi untuk mengikuti 
program PPAN      
 

 

94,59% 

 

96,55% 

 

97,56% 

 

97,62% 

 

Capaian yang maksimal dari tahun ketahun menunjukkan 

adanya antusiasme dari para pemuda untuk selalu meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuannya guna membekali diri dalam turut-

serta mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata dunia. 

 

 
B.2. TUJUAN PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN UNTUK 

MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGAWAN YANG 

BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN PEMASALAN OLAHRAGA. 

 

Tujuan Pembangunan Keolahragaan ini dijabarkan lagi 

kedalam 1 (satu) Sasaran prioritas pembangunan dengan 9  

(sembilan) Indikator Kinerja. Sasaran dari Tujuan Pembangunan 

Keolahragaan adalah Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan 

Pemassalan Olahraga. Untuk dapat mengukur akuntabilitas dari 

sasaran tersebut maka dibuat 8 Indikator Kinerja sebagai tolok ukur 

pengukuran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Adapun Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Indikator Kinerja Pertama :  Prosentase olahragawan 

berprestasi  hasil pembibitan PPLPD 

2. Indikator Kinerja kedua : Prosentase Olahragawan 

Berprestasi hasil Pembibitan (Klub Olahraga) 

3. Indikator Kinerja ketiga : Prosentase Olahragawan 

berprestasi tingkat Nasional (POPNAS) 
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4. Indikator Kinerja keempat : Prosentase Olahragawan 

berprestasi tingkat Daerah (POR SD) 

5. Indikator Kinerja kelima : Prosentase Olahraga yang 

Membudaya di Masyarakat 

6. Indikator Kinerja keenam : Prosentase Prestasi Olahraga 

pada kalangan Pondok Pesantren tingkat Nasional 

(POSPENAS) 

7. Indikator Kinerja ketujuh : Prosentase Prestasi Olahraga 

pada kalangan Paralympian 

8. Indikator Kinerja ketujuh : Prosentase Pelatih Olahrga 

Penyandang Cacat 

9. Indikator Kinerja kedelapan : Prosentase Prestasi Olahraga 

dikalangan Paralympian tingkat Nasional (POPCANAS) 

Dari 9 Indikator Kinerja tersebut diatas, akuntabilitas kinerja Tujuan 

Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur bidang keolahragaan dapat diukur. Berikut ini penjelasan 

pengukuran capaian Indikator Kinerja bidang keolahragaan Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.  

a. Indikator Kinerja ke-1, Prosentase olahragawan berprestasi  hasil 

pembibitan PPLPD 

Untuk mengukur kinerja Sasaran, maka ditetapkanlah Indikator 

Kinerja ke-1, yaitu: Prosentase olahragawan berprestasi  hasil 

pembibitan PPLPD. Indikator ini akan memberikan gambaran seberapa 

efektif proses pembinaan atlet pelajar dalam program PPLPD yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur. Untuk mendapatkan gamabran yang obyektif, maka 

rumusan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator 

tersebut adalah menghitung prosentase dengan rumus jumlah atlet 

yang dibina dalam PPLPD sebagai faktor pembagi dan mereka yang 

berprestasi, yang ditunjukkan dengan medali yang berhasil diraih 
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disetiap kejuaraan yang diikuit, sebagai faktor yang dibagi. Prosentase 

yang dihasilkan menjadi nilai capaian kinerja. Berikut ini tabel 

pengukuran Indikator Kinerjanya:  

 
TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga  

 
 

Indikator kinerja ke-1,  target dan reaslisasi dari sasaran ini 

disajikan dalam Tabel 3.2.1 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.1. 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 
 

1 
 

 
Prosentase olahragawan 
berprestasi  hasil pembibitan 
PPLPD 
 

 
28,33% 

 
 

 
44,67% 

 

 
157,65% 

 
 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  157,65% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.1, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur pada tahun  2013 tergolong   

Baik Sekali (>100%), dengan nilai capaian sebesar 157,65%. 

Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi yang cukup 

tajam bagi atlet pelajar yang dibina melalui PPLPD dari tahun 2012. 

Pada tahun 2012 terdapat 78 atlet pelajar yang mampu meraih prestasi. 

Sedangkan ditahun 2013 ini terdapat 134 atlet pelajar yang mampu 

meraih prestasi pada kejuaraan yang diikutinya. Realisasi capaian 

ditahun 2013 ini jauh melampaui dari target yang ditetapkan dalam 

Restra yaitu sebesar 28,33%, dengan diprediksi ada sebanyak 85 atlet 

pelajar yang akan berprestasi dari 300 jumlah atlet pelajar yang dibina 

oleh PPLPD. Sementara itu pada pelaksanaannya tercapai realisasi 
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sebesar 157,65%, yang diperoleh dari keberhasilan pembinaan melalui 

PPLPD dengan lahirnya 134 atlet pelajar yang mampu 

mempersembahkan prestasi bagi Jawa Timur dari 300 atlet yang dibina 

di PPLPD di tahun 2013.  

Program pembibitan dan pembinaan atlet melalui jalur PPLPD 

ini dapat menunjukkan hasil yang optimal bagi prestasi olahraga Jawa 

Timur. Hal ini sudah dibuktikan dengan ikut-sertanya beberapa atlet 

binaan PPLPD dalam event olahraga PON XVII di Riau yang lalu. Ada 

beberapa diantaranya yang mampu menyumbangkan medali emas bagi 

Kontingen Jawa Timur. Untuk menjaga konsistensi keberhasilan 

tersebut Dispora Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah 

konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk menindak-

lanjuti pencapaian kinerja tersebut dengan melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program dilapangan. Sehingga capaian 

kinerja yang sudah berhasil diraih optimal dapat memberikan dampak 

yang positif dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan prestasi 

atlet Jawa Timur, khususnya dikalangan pelajar.  

Prestasi yang berhasil diraih oleh para atlet pelajar yang dibina 

di PPLPD dari tahun ke tahun mamp memberikan kontribusi tidak hanya 

di tingkat Nasional semata melainkan berprestasi hingga ditingkat 

Internasional. Berikut gambaran capaian semenjak 2009 hingga tahin 

2013. Berikut prosentase capaian perkembangan atlet PPLPD di tabel 

3.2.2 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
 
1 
 
 
 

 

Prosentase 
olahragawan berprestasi  
hasil pembibitan PPLPD 
 

 

 

97,06% 

 

 

 

 

 

98,36% 

 

 

 

98,65% 

 

 

 

 

 

98,73% 

 

 

 

 

 

157,65% 

 

Tanjamnya peningkatan capaian yang diraih ditahun 2013 ini 

disebabkan adanya peningkatan capaian atlet yang berhasil meraih 
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medali di POPNAS ke-5 tahun 2013 di Jakarta. Keikut-sertaan para 

atlet pelajar dalam pertandingan sangatlah penting, dikarenakan ajang 

tersebut bisa menjadi media untuk melakukan penilaian terhadap 

kualitas dan hasil pembinaan olahragawan berprestasi oleh PPLPD. 

300 atlet pelajar yang dibina tersebar di 15 PPLPD di Jawa Timur, 

dengan beragam cabang olahraga sesuai daerah potensi yang dipilih. 

Walau demikian, event besar yang diikuti oleh atlet pelajar berprestasi 

ditahun 2013 tersebut, hanya mampu menempatkan Jawa Timur 

menduduki peringkat kedua setelah tuan rumah DKI Jakarta mampu 

menggeser posisi Jawa Timur diperingkat pertama, yang berhasil 

dipertahankan di 3 POPNAS sebelumnya. 

Dalam POPNAS ke-5 itu kontribusi besar telah diberikan oleh 

para atlet pelajar binaan PPLPD. Kontribusi ini menjadi salah satu tolok 

ukur yang bisa dipakai untuk pemantauan prestasi dan kinerja yang 

dilakukan oleh setiap PPLPD di Jawa Timur. Dalam perhelatan event 

olahraga bagi pelajar tersebut, kontingen Jawa Timur mampu meraih 

43 emas, 45 perak dan 47 perunggu. Capaian ini memberikan 

gamabran bahwasannya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur sangatlah perhatian terhadap pembinaan atlet 

pelajar berbakat untuk terus dibina sampai menjadi atlet yang 

berprestasi dan membela Jawa Timur diajang Nasional dan bahkan 

ditingkat Internasional. Adapun bentuk dukungan terhadap 

terlaksanaan pembinaan atlet pelajar melalui program PPLPD berupa 

fasilitasi pada tiap-tiap cabang olahraga yang masuk dalam program 

PPLPD. Bentuk fasilitasi itu berupa bantuan peralatan olahraga, 

bantuan uang makan dan uang saku serta pemantaun terhadap 

pelaksanaan latihan dan pertandingan yang diikuti. 

b. Indikator Kinerja ke-2, Prosentase Olahragawan Berprestasi hasil 

Pembibitan (Klub Olahraga) 

Pantauan capaian kinerja untuk pengembangan prestasi 

olahraga melalui pembinaan Klub Olahraga di Jawa Timur menjadi 
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suatu gambaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat melalui 

pengukuran Indikator Kinerjanya. Untuk menunjang uraian sasaran 

diatas, maka dapat ditarik parameter dalam wujud Indikator Kinerja 

sebagai berikut:  

 
TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 
Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga  

 
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini 

disajikan dalam Tabel 3.2.3 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.3. 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga  

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 
 

Prosentase Olahragawan 
Berprestasi hasil Pembibitan 
(Klub Olahraga) 

 
66% 

 
 

 
69% 

 

 
104,55%  

 
 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  104,55% 

 

Berdasarkan Hasil pada Tabel 3.2.3, dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian Kinerja Pembangunan Keolahragaan di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun  2012 melalui pengukuran Indikator Kinerja 

Prosentase Olahragawan Berprestasi hasil Pembibitan (Klub Olahraga), 

tergolong  Sangat Baik (>100%). Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran berupa target jumlah 

atlet yang meraih juara pertama sebanyak 66 atlet dari 100 atlet yang 

dibina oleh klub olahraga. Sedangkan realisasi yang dicapai sebanyak 

69 atlet yang berhasil meraih medali emas. Sehingga prosentase 

capaiannya sebesar 104,55%. Dengan pertimbangan hasil capaian 

tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 
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Timur harus tetap mempertahankannya dengan melakukan 

pemantauan dan evaluasi dalam proses pembinaan atlet berprestasi 

yang dilakukan oleh klub. Pembinaan atlet yang dilakukan dengan 

melibatkan 10 Klub Olahraga tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Timur untuk menuju Go 

International.  

Pembinaan terhadap 10 klub olahraga yang dilaksanakan oleh 

Dispora Provinsi Jawa Timur membawa prestasi olahraga Jawa Timur 

meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan berhasilnya para atlet 

dalam meraih prestasi tertinggi disetiap event, baik tingkat lokal 

maupun Nasional. Capaian prestasi ini didasari oleh pelaksanaan 

program latihan yang dirancang dan dilaksanakan oleh klub-klub 

tersebut secara rutin dan berkesinambungan setiap bulan sepanjang 

tahun 2013. Berikut capaian dari sasaran kinerja diatas. Berikut tabel 

3.2.4 untuk data capaian tahun 2009 -2012. 

 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 

Prosentase Olahragawan 
Berprestasi hasil 
Pembibitan (Klub 
Olahraga) 

97,44% 97,56% 98,18% 98,41% 104,55% 

 

Tren peningkatan prosentase capaian dari Indikator Kinerja 

diatas merupakan wujud dari konsistensi Dispora Provinsi Jawa Timur 

dalam mendukung berkembangnya klub-klub olahraga prestasi di Jawa 

Timur, dalam membina bibit atlet unggulan menjadi atlet berprestasi. 

Untuk dapat meningkatkan capaian tersebut perlu adanya penambahan 

klub-klub olahraga prestasi. Perkembangan yang baik ini mamacu 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk 

memrogramkan penambahan jumlah klub olahraga yang dbina. Dengan 

semakin banyak klub yang dibina diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi 

yang akan membela nama Jawa Timur ditingkat Nasional maupun 

mengharumkan Indonesia di event Internasional. 
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c. Indikator Kinerja ke-3, Prosentase Olahragawan berprestasi tingkat 

Nasional (POPNAS) 

Program kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 

merupakan program partisipasi dalam rangkat mengikuti event tingkat 

Nasional. Bentuk partisipasi yang diberikan bukan sekedar pengiriman 

kontingen atlet pelajar semata, melainkan termasuk didalamnya 

beberapa kegiatan persiapan dan seleksi atlet pelajar yang akan 

dikirim. Proses seleksi dilakukan dengan pemilihan atlet pelajar 

berdasarkan prestasinya yang pernah diraih pada kejuaraan-kejuaraan 

sebelumnya. Rangkaian kegiatan seleksi diantaranya POPDA dan 

POPWIL. Dari data atlet pelajar yang berprestasi tersebut kemudian 

diberikan pembinaan lebih lanjut dengan mengadakan Pemusatan 

Latihan (Training Center) bagi cabang olahraga tertentu. Pemusatan 

Latihan ini sebagai ajang untuk mempertajam prestasi yang sudah 

dimiliki atlet unggulan yang terpilih untuk mewakili Jawa Timur di 

POPNAS. Untuk dapat memberikan penilaian akuntabilitaas kinerja 

indikator tersebut maka dilakukan perhitungan prosentase sesuai 

rumus yang telah ditetapkan. Dengan penilaian tersebut dapat diketahui 

apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Sasaran Pembangunan 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Untuk 

menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik parameter dalam 

wujud Indikator Kinerja sebagai berikut:  

 
TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 
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Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam 

Tabel 3.2.5 sebagai berikut: 

TABEL : 3.2.6. 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 
 

1 
 
 

 
Prosentase Olahragawan 
berprestasi tingkat Nasional 
(POPNAS) 

 
48,15% 

 
50,56% 

 

 
105,01% 

 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  105,01% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.6, dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan Keolahragaan di 

Provinsi Jawa Timur pada tahun  2013 tergolong  Sangat Baik 

(>100%). Kategori sangat baik ini cukup beralasan dengan capaian 

Sasaran sebesar 105,01%. Capaian tersebut didasarkan pada 

berhasilnya kontingen Jawa Timur meraih 135 medali melampaui target 

130 medali yang ditetapkan dalam POPNAS Tahun 2013. Jika dilihat 

dari ukuran akuntabilitas kinerja, realisasi Indikator Kinerja ini mencapai 

50,56%, dimana dari 267 nomer pertandingan dan perlombaan, 

kontingen Jawa Timur mampu mengukir prestasi dengan meraih total 

135 medali. Hasil ini melampaui target capaian yang telah ditetapkan 

yaitu 48,15%. 

POPNAS yang diselenggarakan 2 tahun sekali memberikan 

kesempatan bagi peserta untuk melakukan proses pembinaan dan 

penseleksian atlet pelajar yang akan dikirim. Keberhasilan capaian 

akuntabilitas kinerja bidang keolahragaan, khususnya olahraga prestasi 

tercermin pada hasil yang mampu diraih dalam POPNAS. Ditahun 2013 

ini Jawa Timur mampu mengukir prestasi menjadi ranner-up atau 

menduduki juara ke-2 setelah tuan rumah DKI Jakarta mampu 

menggeser posisi Juara Umum POPNAS yang sudah dipertahankan 
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kontingen Jawa Timur selama 3 kali POPNAS berlangsung secara 

berturu-turut. 

Keperkasaan Jawa Timur dalam ajang POPNAS sulit 

ditumbangkan selama pelaksanaan POPNAS dari tahun 2007, 2009 

dan 2011. Keberhasilan Jawa Timur dalam membangun kondusifitas 

atmosfir olahraga prestasi membuahkan hasil yang luar biasa. Hal ini 

dibuktikan dengan prosentase capaian Sasaran yang selalu diatas 

100%. Berikut ini data capaian Indikator Kinerja Sasaran selama kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Disajikan dalam tabel 3.2.6. 

 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 

Prosentase Olahragawan 
berprestasi tingkat 
Nasional (POPNAS) 

 

118,34% 

 

 

- 

 

 

104,13% 

 

 

- 

 

 

105,01% 

 

Hasil capaian diatas menunjukkan adanya kenaikan sebesar 

0,88% dari tahun 2011 ke tahun 2013. Capaian tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan prestasi hasil dari 

pembinaan atlet pelajar secara intensif dan berkesinambungan oleh 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

d. Indikator Kinerja ke-4, Prosentase Olahragawan berprestasi tingkat 

Daerah (POR SD) 

Ditahun 2013 diselenggarakan sebuah event olahraga tingkat 

daerah, khusus untuk atlet pelajar tingkat dasar atau SD. POR SD ini 

dilaksanakan di Kabupaten Gresik pada tanggal 28 Oktober s/d 1 

Nopember 2013. Pekan olahraga ini diikuti seluruh Kab/Kota se-Jawa 

Timur. Untuk menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik 

parameter dalam wujud Indikator Kinerja sebagai berikut:  
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Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam 

Tabel 3.2.7 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.7. 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 
 

 
Prosentase Olahragawan 
berprestasi tingkat Daerah (POR 
SD) 

 
15,66% 

 
14,56% 

 

 
92,96% 

 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  92,96% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.7, dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan Keolahragaan di 

Provinsi Jawa Timur melalui penyelenggaraan kegiatan POR SD di 

Tahun  2013 tergolong   Baik (75% - 100%), yaitu sebesar 92,96%. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja 

Sasaran tercapai 14,56% (realisasi) dbandingkan dengan Indikator 

Kinerja yang ditargetkan sebesar 15,66%. Keberhasilan Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan 

pembibitan dan pembinaan atlet dibuktikan dalam event Pekan 

Olahraga Pelajar tingkat Sekolah Dasar (POR SD). Dari 2116 peserta 

yang mengikuti POR SD tersebut, sebanyak 308 atlet pelajar mampu 

meraih prestasi terbaiknya dengan menyumbangkan medali untuk 

daerah yang diwakilinya. Kejuaraan multi event ini diselenggarakan 

setiap 2 tahun sekali. Selama kurun waktu 2009, 2011 dan 2013 POR 

SD ini dijadikan sebagai ajang pencarian bibit unggul atlet pelajar 

berprestasi dan selanjutnya akan dibina melalui program-program 

TUJUAN 2  SASARAN   

 
Meningkatnya prestasi Olahragawan 
yang Berkualitas, Berprestasi dan 
Pemasalan Olahraga. 

 
Meningkatnya Olahragawan 
Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga  
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Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur yang telah 

disiapkan.  

Berikut prosentase capaian prestasi di POR SD, pada tabel 3.2.8. 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 Prosentase Olahragawan 

berprestasi tingkat Daerah 
(POR SD) 

 

91,06% 

 

- 

 

 

79,44%   

 

- 

 

 

92,96% 

 

Program POR SD yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali 

merupakan rangkaian kegiatan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar 

berprestasi guna mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih 

sejahtera melalui jalur prestasi olahraga. Dengan menanamkan jiwa 

sportivitas pada anak-anak diusia dini akan mampu membantu dalam 

pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 

Keberhasilan pembangunan bangsa sangat dipengaruhi  oleh kualitas 

mental Sumber Daya Manusia yang terlibat didalamnya. Mentalitas 

yang sudah terbangun akan mudah untuk diarahkan menjadi generasi 

yang lebih berprestasi. Adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 

ke tahun diindikasikan bahwa terdapat potensi yang besar di Jawa 

Timur serta adanya manajemen pengelolaan potensi tersebut yang 

mampu mengangkat potensi unggul kepermukaan hingga menjadi aset 

daerah yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu leading sector 

dibidang keolahragaan sudah mampu menempatkan diri sebagai 

instansi yang berperan aktif untuk memberdayakan masyarakat Jawa 

Timur khususnya dibidang olahraga dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sejahtera dengan tolok ukur indeks kebugaran yang 

optimal. 

Awal yang baik akan memberikan jalan yang mudah untuk 

melakukan proses pembinaan prestasi olahraga menuju prestasi dunia. 

Dengan dukungan moril, materiel dan IPTEK, program pembinaan dan 
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pelatihan yang berkelanjutan akan mampu menciptakan atlet-atlet 

kaliber dunia yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara. 

 

e. Indikator Kinerja ke-5,  Prosentase Olahraga yang Membudaya di 

Masyarakat 

Pembudayaan olahraga dimasyarakat berujung pada 

meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diindikasikan pada 

nilai indek kebugaran masyarakat yang meningkat. Sasaran 

pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur memfokuskan program kegiatannya pada proses pembudayaan 

olahraganya dan belum menyentuh pada peningkatan angka indeks 

kebugaran. Geliat animo masyarakat untuk gemar berolahraga sudah 

mulai menampakkan hasil. Masyarakat sudah mulai sadar akan 

dampak positif dari aktifitas beroloahraga. Hal ini diindikasikan dengan 

banyaknya event olahraga massal yang diselenggarakan dan 

besarnya partisipasi masyarakat disetiap event tersebut. 

Membudayanya olahraga kebugaran dimasyarakat bukan saja akan 

memberikan dampak pada kesehatan namun juga akan memberikan 

nilai positif kepada menggeliatnya industri olahraga yang ada 

dibelakangnya. Untuk menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat 

ditarik parameter dalam wujud Indikator Kinerja sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 
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Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel 3.2.9 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.9. 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 

Prosentase Olahraga yang 

Membudaya di Masyarakat 

 
0,085% 

 
0,065% 

 
76,69% 

 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  76,69% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.9, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur khususnya pada pemassalan 

olahraga pada tahun 2013 tergolong  Baik (75%-100%) dengan nilai 

capaian realisasi sebesar 76,69%. Capaian ini diperoleh dari hasil 

perhitungan target pemassalah hingga 30.605 orang, namun hanya 

mampu terealisasi 23.470 orang di Tahun 2013. Penurunan capaian 

ini dikarenakan berkurangnya kegiatan pemassalan olahraga yang 

diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur, dimana jumlah event yang diselenggarakan disesuaikan 

dengan adanya pergeseran anggaran secara umum ditingkat Provinsi. 

Disisi lain, kegiatan yang digagas ditahun 2013 lebih memfokuskan 

pada kualitas kegiatan, sehingga tujuan untuk meningkatkan angka 

kebugaran masyarakat dapat tercapai. 

Program pemassalan olahraga merupakan kegiatan yang 

berkesinambungan dan adanya keterkaitan yang kuat antara 

penyelenggara dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat sebagai target kegiatan. 

Besarnya partisipasi masyarakat dari setiap kegiatan menjadi tolok 

ukur dari keberhasilan program kegiatan ini. Selain itu, kondisi dimana 

olahraga sudah tumbuh menjadi kebiasaan didalam masyarakat dapat 
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mempertegas bahwasanya program pembudayaan olahraga telah 

berhasil dilaksanakan. Melihat data capaian yang telah mampu diraih 

oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dari 

Tahun 2009 s/d 2013 menjadi salah satu acuan untuk mengukur 

akuntabilitas kinerjanya. Berikut data capaian disajikan dalam tabel 

3.2.10 

  N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 Prosentase Olahraga yang 

Membudaya di Masyarakat  

 

96,33% 

 

 

97,46% 

 

98,60% 

 

 

99,29% 

 

 

76,69% 

 

Keberhasilan program Pembudayaan Olahraga dimasyarakat 

dapat bukan saja dilihat dari besarnya animo masyarakat untuk 

berolahraga, namun juga meningkatnya kualitas angka kebugaran 

dimasyarakat. Hasil pengukuran capaian ini secara umum dapat 

menggambaran peningkatan kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu juga dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja untuk program 

kegiatan ditahun mendatang. 

f. Indikator Kinerja ke-6, Prosentase Prestasi Olahraga pada 

kalangan Pondok Pesantren tingkat Nasional (POSPENAS) 

Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional 

(POSPENAS) merupakan program kegiatan yang memadukan antara 

seni dan olahraga tingkat Nasional. Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung-jawab untuk 

mempersiapkan atlet yang berlatar belakang santri. Partisipasi dalam 

POSPENAS menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur di Thaun 2013. 

Indikator Kinerja Sasaran yang digunakan adalah prestasi maksimal 

yang mampu dicapai oleh duta atlet santri Jawa Timur. 
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Untuk menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik 

parameter dalam wujud Indikator Kinerja sebagai berikut:  

TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 

 
 

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel 3.2.11 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.11 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 
 

1 
 
 

Prosentase Prestasi Olahraga 
pada kalangan Pondok 
Pesantren tingkat Nasional 
(POSPENAS)  

 
28,57% 

 
35,56% 

 
124,44% 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  124,44% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.11, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur, khususnya prestasi atlet santri 

yang berprestasi di POSPENAS pada tahun  2013 tergolong   Sangat 

Baik (>100%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 

Indikator Kinerja Sasaran yang mencapai angka prosentase 124,44%. 

Capaian yang mampu melampuai target ini membuktikan bahwa 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur juga 

memperhatikan prestasi olahraga dikalangan Pondok Pesantren. 

Prestasi itu dihasilkan dari 32 medali yang mampu diraih dalam event 

itu dari 90 nomer pertandingan/perlombaan dalam POSPOENAS 

Tahun 2013. 

 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan 
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kebijakan untuk menindak-lanjuti pencapaian kinerja tersebut dengan 

melakukan peningkatan perhatian kepada pemuda Pondok Pesantren. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa terdapat prestasi dibidang 

olahraga dilingkungan pondok pesantren. Keberdayaan pemuda 

pondok pesantren perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang 

lebih, agar kompetensi mereka dapat ditampung dan disalurkan 

kebidang yang sesuai. Untuk mengetahui prestasi atlet Pondok 

Pesantren selama dibina oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur tertuang dalam tabel 3.2.12 

 

Kegiatan POSPENAS ini mencerminkan adanya geliat 

kegiatan yang melibatkan kalangan Pondok Pesantren. Penggalian 

potensi santri Pondok Pesantren menjadi salah satu tujuan untuk 

memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu program ini 

juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara atlet kalangan 

Pondok Pesantren dengan atlet olahraga prestasi. 

 

g. Indikator Kinerja ke-7, Prosentase Prestasi Olahraga pada kalangan 

Paralympia 

Program pemberdayaan olahraga dikalangan penyandang 

difable atau berkebutuhan khusus menjadi perhatian Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Keikut-sertaan  

para atlet berkebutuhan khusus dalam event Paralympian merupakan 

salah satu bentuk apresiasi terhadap atlet difable yang memiliki 

prestasi dibidang olahraga. Kejuaraan Paralympian ini menaungi atlet 

paralympian pelajar se Jawa Timur. 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 

Prosentase Prestasi 
Olahraga pada kalangan 
Pondok Pesantren tingkat 
Nasional (POSPENAS)  

 

- 

 

 

140% 

 

- 

 

 

- 

 

 

124,44% 
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Untuk menunjang uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik 

parameter dalam wujud Indikator Kinerja sebagai berikut:  

 

TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 

 
 

Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini 

disajikan dalam Tabel 3.2.13 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.13 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 
 

Prosentasi atlet penyandang 
cacat yang berprestasi di 
Paralympian 

 
22,00% 

 
23,16% 

 
105,26% 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  105,26% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.13, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam 

pemberdayaan atlet difable pada tahun  2013 tergolong  Sangat Baik 

(> 100%). Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi sebesar 23,16% 

dari perhitungan 44 atlet yang mampu meraih medali dari 190 medali 

yang diperebutkan. Sedangkan target yang dipatok dalam Renstra 

sebesar 22,00%.  

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan 

kebijakan untuk menindak-lanjuti pencapaian kinerja tersebut dengan 

melakukan peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas kepada 

kalangan atlet yang berkebutuhan khusus/difable untuk dapat 
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menyalurkan bakat dan potensinya  di dunia olahraga. Sehingga 

capaian kinerja yang sudah berhasil diraih secara maksimal dapat 

memberikan dampak yang positif bagi prestasi atlet difable dan para 

pelatih dengan memiliki kompetensi yang optimal untuk lebih berkarya 

dan menunjukkan prestasinya. Berikut tabel 3.2.14 memuat data 

capaian tahunan. 

 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 
 
 

 
Prosentasi atlet 
penyandang cacat yang 
berprestasi di Paralympian 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

96,97% 

 

 

105,26% 

 

Capaian kinerja dalam program peningkatan prestasi atlet 

difable baru terlaksana di Tahun 2012 dan berlanjut pada Tahun 2013, 

sehingga dapat dilihat adanya peningkatan pencapaian kinerjanya. 

Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan hasil kegiatan ini 

dapat memberikan perhatian dan dukungan kepada atlet-atlet difable 

yang berprestasi sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat 

para atlet difable untuk memberikan potensinya kepada nama besar 

Jawa Timur didunia olahraga.  

 

h. Indikator Kinerja ke-8, Prosentase Pelatih Olahrga Penyandang 

Cacat 

Penilaian akuntabilitas Indikator Kinerja ke-8 Prosentase 

Pelatih Olahrga Penyandang Cacat, sangat erat hubungannya dengan 

Indikator Kinerja ke-7 diatas. Hal ini disebabkan dengan adanya 

peningkatan pelatih olahraga atlet difable, maka akan berdampak 

pada lahirnya atlet-atlet difable yang berprestasi. Untuk menunjang 

uraian sasaran diatas, maka dapat ditarik parameter dalam wujud 

Indikator Kinerja sebagai berikut:  
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TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 

 
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini 

disajikan dalam Tabel 3.2.15 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.15 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 
 

1 
 
 

Prosentase Pelatih Olahrga 
Penyandang Cacat 

 
4,85% 

 
6,91% 

 
142,50% 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  142,50% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.15, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada peningkatan 

kualitas dan kuantitas pelatih olahraga difable, pada tahun  2013 

tergolong   Sangat Baik (> 100%). Hal ini dapat dicapai karena 

realisasi sebesar 6,91% dari perhitungan ada sebanyak 114 pelatih 

atlet difable yang dididik dari 1649 guru olahraga di Jawa Timur. 

Realisasi tersebut melampaui capaian yang sudah ditargetkan sebesar 

4,85%, dimana direncanakan ada 80 pelatih yang menjadi sasaran 

program kegiatan dari 1649 pelatih olahraga di Jawa Timur.  

Dengan adanya peningkatan jumlah medali yang diraih, maka 

telah dibuktikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur berkontribusi besar terhadap meningkatnya prestasi atlet 

difable ditingkat Nasional. Berikut tabel 3.2.16. 
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N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 
 
 

Prosentase Prestasi 
Olahraga dikalangan 
Paralympian tingkat 
Nasional (POPCANAS) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

97,50% 

 

 

142,50% 

 

Capaian kinerja dalam program peningkatan jumlah dan kualitas 

pelatih olahraga difable baru terlaksana di Tahun 2012 dan Tahun 

2013, sehingga data kenaikan angka prosentase yang terjadi dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah, melalui Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur benar-benar memberikan perhatian 

terhadap keberadaan dan kompetensi para atlet difable. Pemerintah 

berperan dalam menghapus diskriminasi terhadap masyarakat 

kalangan berkebutuhan khusus, melalui bidang olahraga. 

 

i. Indikator Kinerja ke-9, Prosentase Prestasi Olahraga dikalangan 

Paralympian tingkat Nasional (POPCANAS) 

Hasil dari perhitungan akuntabilitas dua indikator sebelumnya 

dapat mendukung tercapainya Indikator Kinerja yang ke-9 ini. Penilaian 

akuntabilitas Indikator Kinerja ke-9 Prosentase Prestasi Olahraga 

dikalangan Paralympian tingkat Nasional (POPCANAS), merupakan 

cerminan dari pelaksanaan program kegiatan yang fokus pada para 

penyandang difable. Dengan berhasilnya pembinaan atlet difable oleh 

pelatih-pelatih yang berkualitas, maka Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur mampu mengirimkan kontingen 

atlet difable ke event POPCANAS. Untuk menunjang uraian sasaran 

diatas, maka dapat ditarik parameter dalam wujud Indikator Kinerja 

sebagai berikut:  

TUJUAN 2  SASARAN   

Meningkatnya prestasi Olahragawan 

yang Berkualitas, Berprestasi dan 

Pemasalan Olahraga. 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Pemassalan 

Olahraga 
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Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan 

dalam Tabel 3.2.17 sebagai berikut : 

TABEL : 3.2.17 
Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Pemassalan 
Olahraga 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 

1 2 3 4 5 

 
1 
 
 

Prosentase Prestasi Olahraga 
dikalangan Paralympian tingkat 
Nasional (POPCANAS) 

 
6,38% 

 
6,09% 

 
95,36% 

Rata – Rata Prosentase Capaian Sasaran  95,36% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran  pada Tabel 3.2.17, 

dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pembangunan 

Keolahragaan di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada pengiriman atlet 

olahraga difable pada event POPCANAS, pada tahun  2013 tergolong   

Baik (75% - 100%). Hal ini dapat dicapai karena realisasi sebesar 

6,09% dari perhitungan diraihnya 7 medali dari 115 medali yang di 

perebutkan. Realisasi tersebut mendekati capaian yang sudah 

ditargetkan sebesar 6,38%, dimana sebelumnya ditarget 6 medali  dari 

94 medali yang diperebutkan.  

Dengan adanya peningkatan jumlah dan kualitas pelatih 

olahraga penyandang cacat, diharapakan terdapat peningkatan prestasi 

dari para atlet penyandang cacat. Hal ini juga diharapakan mampu 

untuk mengakomodasi para penyandang cacat untuk mendapatkan hak 

dan perlakuan yang sama dengan atlet-atlet yang lain untuk 

berkesempatan mengukir prestasi, membela dan mempersembahkan 

yang terbaik untuk Jawa Timur. Berikut tabel 3.2.18. 

 

N0 Indikator Kinerja 
2009 2010 2011 2012 2013 

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian 

 
1 
 
 

 
Prosentase pelatih 
olahraga penyandang 
cacat yang berkualitas  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

100% 

 

 

- 

 

 

95,36% 



LAKIP  DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROV. JATIM TA. 2013 III-81 
 

 

Capaian kinerja dalam program peningkatan prestasi atlet 

difable pada Tahun 2013, memberikan gambaran bahwa Jawa Timur 

masih memiliki potensi yang besar terhadap prestasi atlet-atlet difable. 

Seluruh rangkaian pembinaan dan pengembangan olahraga kalangan 

atlet difable memberikan kesempatan bagi para atlet difable untuk 

berkarya dibidang olahraga dan berkompetisi untuk meraih yang terbaik 

ditengah-tengah keterbatas yang dimilikinya. Jawa Timur terus 

konsisten untuk memberikan perhatian kepada warganya yang memiliki 

kebutuhan khusus melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur dibidang olahraga. Demi mengangkat harkat dan 

martabat serta peras serta mereka dalam pembangunan.  

  



LAKIP  DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROV. JATIM TA. 2013 III-82 
 

C.    AKUNTABILITAS KEUANGAN 

C.1.  Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

peralihan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, 

dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang 

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah 

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana 

yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam 

bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Agar 

pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara 

legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
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Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi 

dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan 

keuangan daerah harus dituangkan dalam Pereturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 

2007  Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur 

dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah, asas umum  dan struktur APBD, penyusunan 

rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, 

pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi 

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi 

keuangan daerah. 

 

C.2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun 2013 

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, komposisi APBD Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2013, dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Anggaran setelah perubahan APBD Dinas Kepemudaan 

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, 

sebesar    Rp    36,378,236,000,-  dan terealisasi sebesar                      
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Rp    35,461,148,514,- atau sebesar 97,48 %, yang terdiri 

dari: 

 Belanja Tidak Langsung   sebesar Rp 10,754,936,000,-

dan terealisasi sebesar Rp 10,160,219,208,- atau 

sebesar 94,47 %. 

 Belanja Langsung  sebesar  Rp 25,623,300,000,- dan 

terealisasi sebesar Rp 25,300,929,306,- atau sebesar 

98,74 %  

KODE URAIAN 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
BERKURANG / 

BERTAMBAH 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 18 0100 00 BELANJA DAERAH    36,378,236,000    35,461,148,514         917,087,486  97.48 

  1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,754,936,000 10,160,219,208 594,716,792 94.47 

  
2 BELANJA LANGSUNG 25,623,300,000 25,300,929,306 322,370,694 98.74 

1 18 0100 01 PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

7,923,300,000 7,702,694,532 220,605,468 97.22 

  `009 Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

7,923,300,000 7,702,694,532 220,605,468 97.22 

1 18 0100 05 PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBERDAYA 

APARATUR 

300,000,000 298,250,440 1,749,560 99.42 

  `099 Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Aparatur 

300,000,000 298,250,440 1,749,560 99.42 

1 18 0100 07 PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS KELEMBAGAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

250,000,000 246,104,500 3,895,500 98.44 

  `098 Penyusunan Database SKPD 

sebagai Penunjang Pusat Data 

Prov. Jatim 

250,000,000 246,104,500 3,895,500 98.44 

1 18 0100 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 

DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 

PEMUDA 

1,318,400,000 1,305,505,100 12,894,900 99.02 

  `014 Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen 

Kepemudaan dan Keolahragaan 

818,400,000 812,331,200 6,068,800 99.26 
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KODE URAIAN 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
BERKURANG / 

BERTAMBAH 
% 

  `016 Pendataan Potensi, 

Pemantauan, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan 

Bidang Kepemudaan dan 

Keolahragaan 

500,000,000 493,173,900 6,826,100 98.63 

1 18 0100 16 PROGRAM PENINGKATAN 

PERAN SERTA KEPEMUDAAN 

7,117,600,000 7,062,211,879 55,388,121 99.22 

  `002 Pendidikan dan Pelatihan Dasar 

Kepemimpinan 

1,954,500,000 1,931,970,855 22,529,145 98.85 

  `010 Pengembangan Lembaga 

Kepemudaan 

900,000,000 893,908,550 6,091,450 99.32 

  `011 Peningkatan Wawasan dan 

Kreatifitas Bagi Anak dan 

Remaja 

951,100,000 945,024,550 6,075,450 99.36 

  `013 Pembinaan dan Peningkatan 

Partisipasi Pemuda 

900,000,000 894,148,870 5,851,130 99.35 

  `023 Pembinaan, Pendidikan dan 

Pelatihan Organisasi 

Kepemudaan 

912,000,000 906,049,095 5,950,905 99.35 

  `027 Pendidikan Kemasyarakatan 

Produktif  Bidang Kepemudaan 

1,500,000,000 1,491,109,959 8,890,041 99.41 

1 18 0100 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PEMASYARAKATAN 

OLAHRAGA 

8,714,000,000 8,686,162,855 27,837,145 99.68 

  `003 Pembibitan dan Pembinaan 

Olahragawan Berbakat 

1,800,000,000 1,799,129,050 870,950 99.95 

  `005 Peningkatan Kesegaran Jasmani 

dan Rekreasi 

750,000,000 743,465,850 6,534,150 99.13 

  `006 Penyelenggaraan Kompetisi 

Olahraga 

2,160,000,000 2,156,468,085 3,531,915 99.84 

  `007 Pemassalan Olahraga Bagi 

Pelajar, Mahasiswa, dan 

Masyrakat 

2,654,000,000 2,642,383,550 11,616,450 99.56 

  `009 Pengembangan dan 

Pemanfaatan IPTEK Olahraga 

Sebagai Pendorong Peningkatan 

Prestasi Olahraga 

600,000,000 598,348,520 1,651,480 99.72 

  `010 Pengembangan Olahraga Lanjut 

Usia Termasuk Penyandang 

Cacat 

750,000,000 746,367,800 3,632,200 99.52 
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Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam 

kaitannya dengan upaya mewujudkan   prioritas Pembangunan 

Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur melalui 

pendanaan APBD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur dan membelanjakan anggaran daerah tahun 2013 

tersebut sebesar Rp 36.378.236.000,- dan terealisasi sebesar Rp 

35.461.148.514,- atau sebesar 97,78%, sehingga terjadi 

penghematan sebesar Rp 917,087,486,- 
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2. APBN Dekonsentrasi yang diperoleh Dinas Kepemudaan 

dan Keolahragaan Provinsi  Jawa Timur Tahun 2012                                    

sebesar   Rp 9,754,875,000,- dan terealisasi sebesar          

Rp 9,622,466,050,- atau sebesar 98,64%. Anggaran tersebut 

digunakan untuk pembiayaan 8 kegiatan yang didasarkan 

pada acuan dari Kementerian  Pemuda dan Olahraga, 

dengan perincian pengalokasian anggaran sebagai berikut : 

 

KODE URAIAN 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

REALISASI 
BERKURANG / 

BERTAMBAH 
% 

1 2 3 4 5 6 

`092 01 06 
PROGRAM KEPEMUDAAN 

DAN KEOLAHRAGAAN 
9,754,875,000 9,622,466,050 132,408,950 98.64 

  
3808 

Pengembangan Kewirausahaan 

Pemuda 
600,000,000 599,332,660 667.340 99.89 

  
3810 

Pengembangan Kepedulian dan 

Kepeloporan Pemuda 
1,015,172,000 981,088,255 34,083,745 96.64 

  
3811 

Pengembangan Kepemimpinan 

Pemuda 
230,000,000 229,506,850 493,150 99.79 

  
3814 Pengembangan Kepramukaan 2,113,000,000 2,064,160,325 48,839,675 97.69 

  
3817 Peningkatan Wawasan Pemuda 324,493,000 324,175,860 317,140 99.90 

  
3823 

Pengembangan Sentra 

Keolahragaan 
3,974,460,000 3,951,005,800 23,454,200 99.41 

  
3830 

Pengembangan Pembibitan 

Olahragawan 
1,377,750,000 1,355,266,300 22,483,700 98.37 

  
3832 

Pengembangan Tenaga 

Keolahragaan 
120,000,000 117,930,000 2,070,000 98.28 

 

Dari penyerapan anggaran pendanaan APBN tahun 

2013 sebesar Rp 9,754,875,000,- dan terealisasi sebesar                        

Rp 9,622,466,050,- atau sebesar 98,64%, sehingga terdapat 

sisa anggaran sebesar Rp 132,408,950,-. 


