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KATA PENGANTAR 

 

Ucapan syukur kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 

mengiringi rampungnya proses penyusunan, pengayaan, penyempurnaan, dan 

pemutakhiran Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Bila tanpa pertolongan dan 

ridho-Nya, maka tidak mungkin restrukturisasi program dan kegiatan 

pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan dalam bentuk Renstra 

ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat singkat selama 2 (dua) 

bulan.  

Secara filosofis dan yuridis, Renstra ini dibangun bertolak dari cara 

pandang terhadap realitas problematika kepemudaan dan keolahragaan terkini 

melalui penelaahan ruang solusi yang diamanahkan pada Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan 

turunannya sebagaimana terumuskan dalam Studi Latar Belakang Penyusunan 

Rencana Strategis Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2014-

2019.  

Kebijakan mendasar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur sesungguhnya berpola sistematis, sinergis, dan berkelanjutan sehingga 

membuka ruang solusi yang lebih lapang melalui lintas Lembaga, seirama 

dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi 

dunia kepemudaan dan keolahragaan nasional saat ini. 

Kebijakan di bidang kepemudaan dalam Perubahan Renstra diposisikan 

agar pemuda Jawa Timur mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan 

dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan 

menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna 

sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. 

Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam 

pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi solution maker bagi 

permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus 

ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna mendukung 
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partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan nasional 

menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang 

sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

Kebijakan bidang keolahragaan dalam Perubahan Renstra ini 

diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat 

dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai 

gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari 

proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran 

olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus 

mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya 

terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan 

kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara 

terencana dan sistemik. Pembangunan keolahragaan menuntut dimensi waktu 

yang cukup panjang demi mencapai kualitas hasil yang langgeng (sustainable 

development) melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga 

prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang 

berlangsung secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan melalui tahap 

pembudayaan, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi hingga 

sampai pada puncak prestasi yang membentuk bangunan sistem pembinaan 

dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana yang diharapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.  

Secara fungsional, Perubahan Renstra ini digunakan sebagai acuan 

perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan 

keolahragaan di Provinsi Jawa Timur, serta menjangkau kemitraan lintas 

bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas Lembaga. 

Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah kebijakan perencanaan 

dan penganggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di 

Provinsi Jawa Timur. 
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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu konsekwensi dari ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan 

dalam penyelenggaraan pembangunan, dan ditetapkannya ketentuan 

umum mengenai ”Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun”.  

Terkait dengan kewajiban OPD dalam penyiapan rencana kerja 

untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa ”Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman 

pada RJPM Daerah dan bersifat indikatif”.  

Renstra  Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program Kepala 

Daerah memuat:  Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan 

Kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 yang 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur untuk Periode 5 (lima) tahun. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah 

denganUndang Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, maka 
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proses Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur 

selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan 

berbagai permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun 

permasalahan yang berkembang saat ini. 

 

B. Landasan Hukum  

Dasar Hukum yang melandasi pembuatan Rencana Strategi 

(RENSTRA) adalah : 

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

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48444); 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomer 21, Tambahan Lembaga Negara Reublik Indonesia Nomer 

4817); 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6) 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; 

7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:  

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

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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8) Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Timur  Nomor 11  Tahun 2016         

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

9) Peraturan  Gubernur Jawa Timur  Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Kpemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur; 

10) Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Timur  Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan 

pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka Pembangunan 

Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur. 

Untuk itu tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan    

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:  

1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan dalam menyelenggarakan tugas pokok 

dan fungsinya selama periode Tahun 2015-2019; 

2) Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur selama periode Tahun 2015-2019; 

3) Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur; serta 

4) Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana kerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 

lima tahunan. 
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D. Sistematika Penulisan 

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB  I 

 

 

BAB  II 

 

 

BAB  III 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV 

 

 

 

 

BAB  V 

 

 

 

BAB  VI 

 

 

 

 

BAB  VII 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

PENDAHULUAN 

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, 

Maksud dan Tujuan; 

GAMBARAN PELAYANAN OPD 

Memuat tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan 

fungsi; 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN  

FUNGSI 

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan 

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, 

Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsidan 

penentuan isu-isu strategis; 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

Memuat Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran jangka 

menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur, Strategi dan Kebijakan OPD; 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

Memuat Program kegiatan dan pendanaan indikatif  

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD 

Memuat Indikator Kinerja dan Target Sasaran yang akan 

dicapai. 

PENUTUP 
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BAB II 

 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, bahwa Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dinas Kpemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas 

Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang Kepemudaan dan olahraga serta 

tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

menyelenggarakan fungsi: 

1.  Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga; 

2.  Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga; 

3.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga; 

4.  Pelaksanaan administrasi dinas dibidang kepemudaan dan olahraga; 

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

dan fungsinya. 

Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat membawahi : 

1) Sub Bagian Tata Usaha; 

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 

3) Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Kepemudaan: 

1) Seksi Penyadaran Pemuda; 

2) Seksi Pemberdayaan Pemuda; 
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3) Seksi Pengembangan Pemuda; 

d. Bidang Keolahragaan: 

1) Seksi Olahraga Rekreasi; 

2) Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi; 

3) Seksi Olahraga Khusus; 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan: 

1) Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga; 

2) Seksi Pengembangan Kreatifitas ; 

3) Seksi Sarana dan Prasarana; 

f. Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan: 

1) Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan; 

2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 

3) Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi. 

 

A. Tugas dan Fungsi 

a. Sekretaris 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan 

keuangan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris, 

mempunyai fungsi: 

a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

b) pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c) pengelolaan administrasi keuangan; 

d) pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e) pengelolaan asset dan barang miliki Negara; 

f) pengelolaan urusan rumah tangga, kerjasama, humas dan 

protokol; 

g) pelaksanaan koordinasi penyusunan program,  anggaran 

dan  perundang-undangan; 

h) pelaksanaan kooordinasi penyelesaian masalah hukum 

kepegawaian (non yustisia) 
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i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

j) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

k) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan 

tatalaksana; 

l) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas: 

a) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan 

dinas; 

b) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

c) melaksanakan tugas di bidang hubunganmasyarakat; 

d) mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian 

mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan 

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, 

kenaikan pangkat, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), Sumpah / 

Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan 

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, 

pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun 

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional 

dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaianlainnya. 

e) melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan 

dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan 

penghapusan aset serta menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas barang-baranginventaris; 

f) membantu penyelesaian masalah hukumdiluar pengadilan 

(non yudisial) 

g) melaksanakan tugas-tugas lainyangdiberikanoleh 

Sekretaris. 

(4) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan anggaran 

mempunyai tugas: 

a) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi 
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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 

pogram anggaran; 

f) menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan 

kebijakan; 

g) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan 

pelaporan; 

h) melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

(5) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 

a) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran 

gaji pegawai; 

b) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk 

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; 

c) melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan; 

d) melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan  

keuangan; 

e) melaksanakan pengadministrasian asset dan menyusun 

laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; 

f) melaksanakan koordinasi pemanfaatan dan pengahpusan 

serta penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah; 

g) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; 

b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

b. Kepala bidang Kepemudaan 

(1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, 

melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 
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penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, 

kepeloporan, kewirausahaan, wawasandan kreativitas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Kepemudaan, mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan penyadaran,  pemberdayaan, 

dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, 

kewirausahaan, wawasan dan kreativitas; 

b) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, 

pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, 

kewirausahaan, wawasan dan kreativitas; 

c) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, 

pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, 

kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan 

kreativitaskepemudaan; 

d) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas 

kepemudaan dan kepramukaan; 

e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Kepala Seksi Penyadaran Pemuda, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyadaran 

pemuda; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyadaran 

Pemuda; 

c) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan 

penyadaran pemuda; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

penyadaran kepemudaan; 

e) Melaksanakan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda; 

f) Melaksanakan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan 

kesadaran Bela Negara; 

g) Melaksanakan pencegahan pengaruh destruktif terhadap 

bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif, sex bebas, 



RENSTRA REVIEW 2014-2019 Page 10 

HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan 

manusia dan penurunan kualitas moral; 

h) Melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda melalui Program 

Pertukaran Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia; 

i) Melaksanakan pendampingan 

peningkatankesadaranlingkungandan fasilitasi peningkatan 

pendidikan kepemudaan dankepramukaan; 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang. 

(4) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan 

pemuda; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan 

pemberdayaan pemuda; 

c) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan pemuda; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

pemberdayaan kepemudaan; 

e) Melaksanakan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu 

pengetahuan teknologi, seni dan budaya pemuda; 

f) Melaksanakan peningkatan kreativitas, inovasi, 

kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda; 

g) Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan 

kepemudaan; 

h) Melaksanakan upaya peningkatan daya saing pemuda di 

tingkat regional dan internasional; 

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang. 

(5) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis 

pengembangankepemimpinan pemuda; 
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b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan 

pengembangan Pemuda; 

c) Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

pengefektifkan pengembangan kepemudaan; 

d) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengaderan, 

pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan 

pemuda; 

e) Melaksanakan kerjasamapelatihan, pemagangan, 

pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan 

serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda; 

f) Melaksanakan pengembangan dan budaya kreativitas 

pemuda; 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang. 

c. Kepala bidang Keolahragaan 

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan, 

melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pelayanan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga 

prestasi, dan olahraga khusus secara berjenjang, bertahap, dan 

berkesinambungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Keolahragaan, mempunyaifungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan Olahraga Rekreasi, Olahraga 

prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Khusus; 

b) Penyusunan rencana kegiatan Olahraga Rekreasi, Olahraga 

prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Khusus; 

c) Penyusunan pedoman Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, 

Olahraga Pendidikan, Olahraga Khusus; 

d) Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan, 

festival, lomba,kompetisiolahraga dan pengembangan 

olahraga khusus; 
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e) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga lintas 

Kabupaten/Kota; 

f) Pengiriman olahragawan pada festival, lomba dan kejuaraan 

olahraga; 

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

h) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan; 

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga rekreasi; 

b) Menyiapkan bahan rumusan perencanaan pelaksanaan 

kegiatan olahraga rekreasi; 

c) Menyiapkan bahan pedomanolahraga rekreasi; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga rekreasi; 

e) Melaksanakan penggalian, pengembangan jenis dan kegiatan  

festival serta lomba olahraga rekreasi; 

f) Melaksanakan pelestarian dan pengembangan olahraga 

tradisional; 

g) Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan pada kegiatan 

festival dan lombaolahraga rekreasi; 

h) Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan festival dan lomba 

olahraga rekreasi; 

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(4) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi, mempunyai 

tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga pendidikan 

dan prestasi; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan 

dan peningkatan olahraga pendidikan, olahraga prestasiyang 
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berjenjang, berkesinambungan, berkelanjutan dan berbasis 

IPTEK; 

c) Menyiapkan pedoman kegiatan pembinaan olahraga 

pendidikandan olahraga prestasi; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga 

pendidikandan olahraga prestasi; 

e) Melaksanakanpembinaanpembibitan olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi; 

f) Membentuk dan mengembangkan sentra-sentra olahraga 

pendidikan dan prestasi; 

g) Melaksanakanpengukuranpotensi dan kemampuan bibit 

olahragawan; 

h) Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan pada event 

kejuaraan olahraga pendidikan dan prestasi; 

i) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga 

pelajar sesuai jadwal kejuaraan; 

j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(5) Seksi Olahraga Khusus, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga khusus; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan 

olahraga khusus; 

c) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan olahraga khusus; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga khusus; 

e) Menyiapkan bahan pengembangan olahraga khusus; 

f) Melaksanakan pengukuran potensi dan kemampuan bibit 

olahragawan olahraga khusus; 

g) Melaksanakan dan mengirimkan olahragawan khusus pada 

event/ kejuaraan dan lomba; 
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h) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga 

khusus; 

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

d. Kepala bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 

(1) Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan,mempunyai 

tugas menyelaraskan hubungan kerjasama dengan stakeholder 

dan tata kelola berbagai kelompok, masyarakat, perkumpulan, 

kamunitas, institusi/lembaga pengembangan kreativitas 

pemuda melalui jalin kemitraan, serta mewujudkan upaya 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kepemudaan, 

kepramukaan dan keolahragaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyaifungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama, pengembangan 

kreativitas pemuda serta sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

b) Penyusunan rencana kegiatan kerjasama, pengembangan 

kreativitas pemuda serta sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

c) Penyusunan pedoman kerjasama, pengembangan kreativitas 

pemuda serta sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

d) Pelaksanaan kerjasama, pengembangan kreativitas pemuda 

serta sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

e) Pelaksanaan pengembangan pusat kreativitas pemuda dan 

pusat kesehatan olahraga; 

f) Pelaksanaan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta sistem informasi kepemudaan dan 

keolahragaan (PPIPTEK & SIKK); 

g) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga kepemudaan dan 

keolahragaan; 
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h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Kepala Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga, mempunyai 

tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama 

kepemudaan dan keolahragaan; 

b) Menyusun rencana kerjasama kepemudaan dan keolahragaan; 

c) Menyusun bahan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama 

kepemudaan dan keolahragaan; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

kerjasama kepemudaan dan keolahragaan; 

e) Melaksanakan kerjasama lintas sektoral, lintas daerah, dan 

luar negeri; 

f) Melaksanakan kerjasama pengembangan industri olahraga 

dan kewirausahaan; 

g) Melaksanakan kerjasama pengembangan pusat kesehatan 

olahraga; 

h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(4) Kepala Seksi Pengembangan Kreativitas, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan 

pengembangan kreativitas kepemudaan dan keloahragaan; 

b) Menyusun rencana kegiatan pengembangan kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

c) Menyiapkan bahan pedoman pengembangan kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengembangan 

kreativitas kepemudaan dan keolahragaan; 

e) Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 
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f) Melakukan bimbingan dan pembinaan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

g) Melaksanakan pusat pengembangan kreativitas kepemudaan; 

h) Melaksanakan pendataan pengembangan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pengembangan kreativitas pemuda; 

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(5) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyaitugas: 

a) Menyusun rencana kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan sarana, prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

b) Menyusun bahan pedoman pelaksanaan kegiatan sarana dan 

prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

c) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

d) Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana kepemudaan 

dan keolahragaan; 

e) Melaksanakan rencana pemanfaatan, fasilitasi sarana 

prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

f) Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan 

dan keolahragaan; 

g) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan 

pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

e. Kepala bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan 

Keolahragaan 
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(1) Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan 

Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

peningkatan kualitas manajemen, penguatan tata kelola 

kelembagaan serta standarisasi, akreditasi dan sertifikasi 

kepemudaan dan keolahragaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan 

Keolahragaan, mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan penguatan Tata Kelola 

Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, penghargaan, promosi, 

standarisasi, akreditasi, sertifikasi kepemudaan dan 

keolahragaan; 

b) Penyusunan rencana kegiatan Penguatan Tata Kelola 

Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, penghargaan, promosi, 

standarisasi, akreditasi, sertifikasi kepemudaan dan  

keolahragaan; 

c) Penyusunan pedoman penguatan tata kelola kelembagaan, 

Sumber Daya Manusia, penghargaan, promosi, standarisasi, 

akreditasi, sertifikasi pengurus organisasi kepemudaan, 

keolahragaan dan kepramukaan; 

d) Pelaksanaan pengembangan manajemen, penguatan tata 

kelola kelembagaan, peningkatan SDM, penghargaan, 

promosi, standarisasi, akreditasi, sertifikasi kepemudaan dan 

keolahragaan; 

e) Pelaksanaan koordinasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, 

Sumber Daya Manusia, penghargaan, promosi, standarisasi, 

akreditasi, sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(3) Kepala Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, mempunyai 

tugas: 
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a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakanpenguatan tata kelola 

kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan; 

b) Menyiapkan bahan rencana penguatan tata kelola 

kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan; 

c) Menyiapkan bahan pedoman penguatan tata kelola 

kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi penguatan tata kelola 

kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan; 

e) Melaksanakan pendataan dan pengembangan organisasi 

kepemudaan dan keolahragaan secara periodik; 

f) Melaksanakan pelatihan kemampuan menejerial pengelola 

organisasi kepemudaan dan keolahragaan; 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(4) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, 

mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakanpeningkatan kualitas 

sumber daya manusia pengelola lembaga kepemudaan dan 

keolahragaan; 

b) Menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pengelola lembaga kepemudaan dan 

keolahragaan; 

c) Menyiapkan bahan pedoman peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pengelola lembaga kepemudaan dan 

keolahragaan; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pengelola lembaga kepemudaan dan 

keolahragaan; 

e) Merencanakan pengembangan inovasi manajemen 

kepemudaan dan keolahragaan; 

f) Melaksanakan pelatihan sumber daya manusia pengelola 

lembaga dan pelaku kepemudaan dan keolahragaan; 
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g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(5) Kepala Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi, mempunyai 

tugas: 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan standarisasi, 

akreditasi dan sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan standarisasi, 

akreditasi dan sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

c) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan 

standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kepemudaan dan 

keolahragaan; 

d) Menyiapkan bahan koordinasi standarisasi, akreditasi dan 

sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan standarisasi, 

akreditasi, sertifikasi sesuai peraturan perundang – undangan 

yang berlaku; 

f) Melaksanakan penerapan standarisasi, akreditasi dan 

sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

g) Melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan dan 

keolahragaan; 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 

B. Sumber Daya SKPD  

        Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana 

1. Keadaan Pegawai 

a) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur sampai dengan 1 Desember 2016 sebanyak 175 orang, 

terdiri dari 132 orang pegawai laki-laki dan 43 orang pegawai 

perempuan. 

b) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur Menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut: 



RENSTRA REVIEW 2014-2019 Page 20 

-  Golongan   I/a =     0 orang 

-  Golongan   I/b =     2 orang 

-  Golongan   I/c =     0 orang 

-  Golongan   I/d =     2 orang 

- Golongan   II/a =   1 orang  

- Golongan   II/b =   80 orang 

- Golongan   II/c =     5 orang 

- Golongan   II/d =     3 orang 

- Golongan  III/a =   12 orang 

- Golongan  III/b =   22 orang 

- Golongan  III/c =     9 orang 

- Golongan  III/d =   11 orang 

- Golongan  IV/a =   17 orang 

- Golongan  IV/b =     4 orang 

- Golongan  IV/c =     0 orang 

- Golongan  IV/d =     0 orang 

c) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai 

berikut: 

- Sekolah Dasar = 2 orang  

- SLTP =     1 orang 

- SLTA =  109 orang 

- D3 =      2 orang 

- S.1 =    24 orang 

- S.2 =    36 orang 

-  S.3                                        =      1 orang  

d) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut: 

-  Diklat.Pim. IV =    19 orang  

-  Diklat. Pim. III =    12 orang 

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

Timur menurut eselon adalah sebagai berikut: 

-  Eseleon I                               =      1 orang  

-  Eselon III                              =      5 orang 

-  Eselon IV                               =    13 orang 

2. Sarana dan Prasarana. 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan 

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

prasarana terdiri atas: 

No. Nama Barang Jumlah Satuan 

1 Tanah  4 Bidang 

2 Alat-alat Besar 4 Buah/Set 

3 Alat-alat Angkutan 22 Buah 

4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 Buah 

5 Alat Pertanian 1 Buah/Set 

6 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2179 Buah 

7 Alat Studio dan Alat Komunikasi 404 Buah 

8 Alat-alat Kedokteran 6 Buah 

9 Alat Laboratorium 5 Buah 

10 Bangunan Gedung 10 Buah 

11 Barang Bercorak Kebudayaan 35 Buah/Set 
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C. Pelayanan Kepemudaan   

Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal 

yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, menitikberatkan kepada 

proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaaan. 

Pengembangan kepemudaaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda sehingga 

pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang 

berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.Definisi pemuda adalah 

warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan 

dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) 

tahun. 

Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan diharapkan mampu 

membawa kemajuan dibidang kepemudaan sehingga peran dan 

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. 

Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapat perhatian antara lain 

kurang tersedianya SDM pemuda yang handal, tingkat pendidikan pemuda 

yang masih rendah, tingginya angka pemuda pengangguran. Untuk itu 

diperlukan beberapa hal dengan meningkatkan pelatihan SDM Pemuda, 

Program paket pendidikan dan adanya permodalan untuk pemuda. 

Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda 

mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu 

dikembangkan potensi dan perannya melalui pertama, Penyadaran. 

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, 

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam 

memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik 

maupun global serta mencegah dan menangani risiko (Pasal 21). Kedua, 

Pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, 

sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas 

jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan 

organisasi menuju kemandirian pemuda (Pasal 24). Dan ketiga, 

Pengembangan dibagi tiga yakni Pengembangan kepemimpinan 

pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, 
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keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda; Pengembangan 

kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi 

keterampilandan kemandirian berusaha; Pengembangan kepeloporan 

pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, 

melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar 

atas pelbagai masalah. 

Gambar 2.1 Koridor pembangunan nasional kepemudaan 

 

Pembangunan kepemudaan secara nasional; pertama, arah dan 

landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 

40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Kedua, komponen yang perlu 

disiapkan antara lain; pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, 

penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan 

pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. 

Ketiga, inti pelayanan kepemudaan, yakni penyadaran, pemberdayaan 

dan pengembangan; Keempat, Faktor pendukung untuk mencapai tujuan 

pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain; melakukan koordinasi 

dan kemitraan; menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan 

organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan 

penghargaan dan menyiapkan pendanaan.  
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D. Pelayanan Keolahragaan 

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari 

masyarakat, bahkan melalui olahraga menjadi sarana strategis untuk 

membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan 

nasional, berbagai kemajuan pembangunan dibidang keolahragaan yang 

bermula pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga antara lain: 

timbulnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, 

partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin 

meningkat, peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan medali 

diberbagai event olahraga. Yang semuanya itu dilakukan dalam berbagai 

jumlah kegiatan Keolahragaan meskipun masih menyisakan 

permasalahan antara lain: kurang optimalnya pada pembinaan di daerah 

baik SDM maupun Sarana Prasarana, kurang optimalnya pemanduan 

bibit atlet, kurangnya kompetisi olahraga usia dini secara berjenjang dan 

belum meratanya pembentukan pusat pendidikan dan latihan pelajar 

daerah (PPLPD) di Kabupaten/Kota. 

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga ruang lingkup olahraga ini 

dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara 

terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari 

pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan 

dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan 

penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta 

peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional 

sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian 

prestasi. Oleh karena itu, di bawah ini disajikan bangunan olahraga yang 

banyak dikembangkan negara-negara maju yang diadaptasi dari Geoff 

Cooke (1996) yang secara substansi merupakan rujukan dasar ketika 

Undang-undang nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) 

dirumuskan dan dibahas bersama dengan DPR. 
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Gambar 2.2. House of Sports  

berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mencermati House of Sport sebagai struktur bangunan 

olahraga yang menjadi fondasi perumusan UU Nomor 3 Tahun 2005 

tentang SKN, dapat diambil beberapa catatan untuk menggambarkan 

proses pembinaan olahraga yang sedang dijalankan, yaitu bahwa: 

pertama, membangun dan memperkokoh budaya olahraga di 

masyarakat sehingga mereka dapat bergaya hidup aktif yang sehat 

(healthly active life style). Oleh karena itu, program sport for all dengan 

dicanangkan program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan 

masyarakat tahun 1983 dan sekaligus dideklarasikan Hari Olahraga 

Nasional tanggal 9 September ini sangat penting dalam menumbuhkan 

budaya olahraga tersebut. Pengarusutamaan olahraga pada individu, 

keluarga, sekolah maupun masyarakat secara luas. Kedua, pembinaan 

dan pengembangan olahraga prestasi bertumpu pada performance 

dimana keterlibatan klub dan induk organisasi cabang olahraga belum 

semestinya, sehingga pada tahapan performance ini berlangsung 

alamiah dan seadanya, bahkan cenderung kurang ada strategi 
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komprehensif untuk menghadirkan pemerintah dalam mendisain 

pelibatan masyarakat secara lebih luas, baik melalui pengembangan 

perkumpulan dan pelibatan secara sistematis, terstruktur dan 

berkelanjutan melalui jalur satuan pendidikan, seperti unit kegiatan 

olahraga, kelas olahraga, PPLP/PPLM (sudah berjalan tetapi di bawah 

standar), sekolah olahraga (belum banyak dikembangkan di daerah-

daerah (provinsi), dan kompetisinya belum tertata; Ketiga, pada tingkat 

excellence dan elite proses latihan berada di tangan pusat pelatihan 

nasional (pelatnas) melalui program PRIMA yang standarnya masih jauh 

dari harapan atau dapat dikatakan tidak setara dengan pesaing dari 

negara-negara Asia, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, bahkan di 

bawah Thailand, kecuali dalam cabang olahraga bulu tangkis. 

 

II.5. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

 

Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan aspek penting dalam 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara 

berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta memperoleh kedudukan 

yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan nasional di bidang kepemudaan, 

kepramukaan dan keolahragaan, maka diperlukan adanya perencanaan 

yang strategis dan berkelanjutan. 

Pembangunan Kepemudaan merupakan upaya penting dan 

mendukung pencapaian pembangunan SDM, Pemuda bukan hanya 

terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi 

menyangkut pula sejauh mana kualitasnya potensi besar pemuda yang 

merupakan kekuatan besar dari segi jumlah merupakan faktor penentu 

yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian, potensi 

besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan 

perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 

menjadi signifikan baik sosial maupun iptek. Namun disamping potensi 
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vital yang dimiliki terdapat beberapa permasalahan kepemudaan antara 

lain: tingginya tingkat pengangguran pemuda, kurang tersedianya SDM 

pemuda, juga pendidikan pemuda yang masih rendah disamping 

permasalahan penyalahgunaan obat – obat psikotropika, narkotika, 

kurangnya wawasan kebangsaan, bela Negara, merupakan faktor yang 

perlu terus dipupuk dan ditanamkan dikalangan para pemuda, dengan 

demikian tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran 

aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan 

prasarana kepemudaan serta optimaliasi organisasi kepemudaan dalam 

rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dibidang 

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.  

Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan 

melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, 

sistematik, berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari 

pembudayaan dengan pengenalan pada usia dini, akan tetapi hambatan 

dan permasalahan pada pembangunan olahraga juga perlu mendapat 

perhatian antara lain: kurang optimalnya pola pembinaan olahraga di 

daerah baik SDM, maupun sarana dan prasarana, ditengah masyarakat 

olahraga belum sepenuhnya menjadi budaya dan gaya hidup, kurang 

optimalnya pemanduan pencariat bibit atlet juga belum meratanya pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) di Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa 

Timur  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perngkat Daerah 

(OPD) yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsiini adalah: 

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD ; 

2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota; 

Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel matriks yang 

mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan 2 (dua) hal diatas, 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

 

Aspek 

Kajian 

Capaian/Kondisi 

Saat ini 

Standar 
yang 

Digunakan 
 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 
Internal 

(kewenangan 

OPD) 

Eksternal 
(diluar 

kewenangan 
OPD) 

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

Hasil 
analisis 
gambaran 

pelayanan 
SKPD 

Tingginya TPT 
usia kerja 
(pemuda) 

Data TPT 
per-Pebruari 
2013 

Program 
pembinaan 
kewirausahaan & 

pemuda terampil 

Rendahnya 
penyerapan 
tenaga kerja 

Keterbatasan 
program tindak-
lanjut terhadap 

pemuda terampil 

Tingginya tingkat 

kriminalitas 
pemuda 

Data berita 

surat kabar 

Program 

penyadaran 
pemuda 

Rendahnya 

tingkat 
pendidikan 

Keterbatasan 

kuantitas dan 
kegiatan 

penyadaran 
pemuda yg 
berkelanjutan 

Rendahnya 
kualitas SDM 

pemuda 

Data TPT 
per-Pebruari 

2013 

Program 
pemberdayaan 

pemuda 

Rendahnya 
kesadaran 

pemuda 

Kurangnya 
kegiatan 

pemberdayaan 
pemuda 

Minimnya 
legalitas 

organisasi 
kepemudaan 

 Program fasilitasi 
organisasi 

kepemudaan 

Belum 
optimalnya 

pembinaan 
organisasi 
kepemudaan 

Kurangnya 
kesadaran 

tentang legalisasi 
organisasi 

Rendahnya 

kualitas 
manajemen 
organisasi 

kepemudaan 

 Program 

penguatan 
organisasi 
kepemudaan 

Belum 

optimalnya 
pembinaan 
manajemen 

organisasi 
kepemudaan 

Kurangnya 

intensitas 
kegiatan 
penguatan 

organisasi 
kepemudaan 

Kurang 
optimalnya SDM 

tenaga 
keolahragaan 

Dispora 
dalam angka 

Program 
pelatihan tenaga 

keolahragaan 
berbasis IPTEK 

Belum 
maksimalnya 

fungsi orgnisasi 
keolahragaan 
untuk mencetak 

tenaga 
keolahragaan 

Kurang 
optimalnya 

kegiatan 
pelatihan tenaga 
keolahragaan 

berbasis IPTEK 

Belum 
meratanya 

sentra 
keolahragaan 

Asdep 
sentra/ 

dispora 
dalam angka 

Program 
pengembangan 

sentra olahraga 
pelajar 

Minimnya 
sar/pras 

pembentukan 
sentra olahraga 

Kurang 
optimalnya 

pengembangan 
sentra olahraga 
pelajar 

Kurangnya peran 
serta 

kompetisi/festival 
keolahragaan 

dispora 
dalam angka 

Program 
peningkatan 

kompetisi/festival 
olahraga 

Kurangnya 
frekuensi  

kompetisi/festival 
olahraga 

Kurang 
optimalnya 

kegiatan 
peningkatan 

kompetisi/festival 
olahraga 
 

 
 



 

RENSTRA REVIEW 2014-2019 Page 30 

Aspek 
Kajian 

Capaian/Kondisi 
Saat ini 

Standar 

yang 
Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Internal 

(kewenangan 
OPD) 

Eksternal 

(diluar 
kewenangan 

OPD) 

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

Terbatasnya bibit 
atlet potensial 

Data 
pengukuran 

talent 
scouting 

Program 
peningkatan 

pembibtian atlet 
potensial 

Kurangnya 
intensitas 

pembibitan atlet 
oleh organisasi 
keolahragaan 

Kurang 
optimalnya 

kegiatan 
peningkatan 
pembibtian atlet 

potensial 

Hasil 
analisis 
Renstra 

K/L  

Turunnya TPT 
usia produktif 

Data 
SAKERNAS 

Program 
peningkatan 
keterampilan 

pemuda 

Rendshnys 
kompetensi 
pemuda dan 

terbatasnya 
kesempatan 
kerja 

Kurang adanya 
kesinambungan 
antar instansi 

terkait dalam 
pembinaan 
pemuda 

Naiknya APS 

(Angka 
Partisipasi 
Sekolah) usia 16 

th – 18 th & 19 
th – 24 th 

Data 

SAKERNAS 

Program 

penyadaran 
pemuda 

Rendahnya 

tingkat ekonomi 
rakyat 

Tidak adanya 

fasilitasi untuk 
anak putus 
sekolah 

Naiknya 
partisipasi 

masyarakat utk 
berolahraga 

SDI (Sport 
Development 

Index)  
meningkat 

Program 
pembudayaan 

dan pemassalan 
olahraga 

Tingginya minat 
swasta dalam 

penyelenggaraan 
kegiatan 
olahraga massal 

Rendahnya 
frekuansi 

kegiatan 
olahraga yang 
melibatkan 

masyarakat luas 

 

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau 

mempengaruhi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih 

berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu-isu strategis 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1.2. 

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

No 

Isu Strategis 

Dinamika 

Internasional 
Dinamika Nasional 

Dinamika 

Regional/Lokal 
Lain-lain 

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

1 Diberlakukanya 
AFTA/Perdagangan 

bebas Asean di tahun 
2015 

Dampak gejolak 
tuntutan UMR buruh 

PHK akibat 
pengurangan 

tenaga kerja dan 
relokasi tempat 
usaha 

Rendahnya 
kompetensi 

pemuda usia 
produktif 

2 Asian Youth Games, 

Asian School Games, 
Sea Games, 
Asian Games, 

Asian Beach Games 

PON Remaja, 

POPNAS, 
POPWIL, 
POSPENAS 

PORPROV, POPDA Pembinaan 

olahraga 
yang belum 
maksimal 

3 Asia Paralympic 

Games 

Pekan Paralympian 

Pelajar Nasional 
(PEPARPENAS) 

Pekan Paralympian 

Pelajar Daerah 
(PEPARPEDA) 

Meningkatnya 

perhatian 
kepada atlet 

disabilitas 

4 Jambore Pemuda 

Internasional 

Jambore Pemuda 

Indonesia (JPI) 

Jambore Pemuda 

Indonesia Daerah 
(JPID) 

Kegiatan 

seleksi 
Pemuda 
prestasi 

 

Daftar isu strategis yang dapat diidentifikasi dari faktor 

internasional adalah adanya pengaruh pemberlakuan zona perdagangan 

bebas ASEAN. Pada Tahun 2015 nanti akan diberlakukan integrasi 

ekonomi regional dengan karakteristik utamanya adalah: 

a. Pasar tunggal dan basis produksi 

b. Wilayah ekonomi yang sangat kompetitif 

c. Pembangunan wilyah ekonomi yang adil 

d. Daerah yang sepenuhnya terintegrasi kedalam ekonomi global 

Daerah yang masuk dalam lingkungan AEC membentuk 

kerjasama yang meliputi Pengembangan sumber daya manusia dan 

peningkatan kapasitas; Pengakuan kualifikasi profesional; Konsultasi lebih 

dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan; Langkah-langkah 

pembiayaan perdagangan; Ditingkatkan infrastruktur dan konektivitas 

komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; 

Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan 

sourcing daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk 
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membangun kawasan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN 

menjadi wilayah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga 

kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. 

Perubahan ini perlu disikapi Bangsa Indonesia, khususnya para 

pemangku kepentingan dan para pelaku usaha guna mengambil sikap dan 

tindak-lanjut untuk dapat bersama-sama dengan sesama negara ASEAN 

untuk mendukung terwujudnya kawasan EAC ini.Peran Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu 

bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya 

dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna 

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada 

dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan 

Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan 

bebas ASEAN. 

Diberlakukannya Kawasan Perdaganan Bebas ASEAN akan 

memberikan dampak terhadap proses pembangunan ekonomi didalam 

negeri. Permasalahan buruh akan mengemuka, khususnya dibidang 

pengupahan dan standarisasi kompetensi. Hal ini terkait dengan akan 

masuknya SDM dari negara lain yang akan mengisi peluang kerja yang 

ada. Bila hal ini terjadi dan SDM didalam negeri tidak memiliki kesiapan, 

maka akan terjadi PHK besar-besaran yang diakibatkan kalah bersaing 

dengan tenaga asing yang lebih berkompeten. Menyikapi hal ini, Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur berbekal Tupoksi dan 

kekuatan SDM aparatur yang dimilikinya berusaha untuk memberikan 

solusi dengan melakukan langkah-langkah dalam proses penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan bidang kepemudaan. Upaya ini 

dilakukan dengan harapan para pemuda, khususnya di wilayah Jawa 

Timur mampu untuk bersaing didunia kerja dan mampu untuk 

melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan ditengah-tengah 

serbuan dominasi pekerja asing dan perdagangan bebas. 
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Dalam dinamika kepemudaan ditingkat Internasional terdapat 

kegiatan Jambore Pemuda Internasional, yang biasanya terkait dengan 

kegiatan kepramukaan.Pada Tahun 2010 Indonesia pernah mengirimkan 

sebanyak 160 orang untuk menikuti jambore tingkat internasional di 

Amerika Serikat dan Korea Selatan.Dari kegiatan itu para perwakilan yang 

dikirim untuk mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan pengalaman dan 

informasi yang bisa didapat dari peserta dari negara lain. Pengalaman dan 

informasi itu bisa ditularkan kepada rekan-rekan pemuda di Tanah Air. 

Untuk mempersiapkan program pengiriman pemuda di Jambore 

Pemuda Internasional diperlukan event untuk menyeleksi calon peserta. 

Proses seleksi diadakan ditingkat provinsi dan nasional. Untuk 

mengakomodasi kegiatan seleksi tersebut, diadakan kegiatan Jambore 

Pemuda tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.Partisipasi dalam event 

seleksi tersebut perlu ada persiapan yang matang.Pembekalan yang 

dilakukan dengan mempersiapkan para pemuda yang masuk dalam 

lingkup kepramukaan untuk dibekali berbagai keterampilan kepramukaan 

dan wawasan kebangsaan. 

Terdapat 2 (dua) event olahraga internasional yang menjadi 

target capaian prestasi olahraga Nasional yang perlu dipersiapkan. Asian 

Youth Games (AYG) di Tahun 2021 yang rencananya akan 

diselenggarakan di Jawa Timur. Untuk mengakomodasi segala aspek dari 

event tersebut, Bidang Keolahragaan dari Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan  Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai langkah dan 

perencanaan yang matang untuk persiapannya. Sebagai tuan rumah, 

Jawa Timur memiliki tanggung-jawab untuk meraih sukses 

penyelenggaraan dan sukses prestasi. Persiapan penting yang harus 

dilakukan diantarannya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang 

memiliki standar internasional dan persiapan prestasi atlet-atlet pelajar 

yang akan berlaga di event tersebut.  

Sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan prestasi atlet 

pelajar maka perlu diadakan proses seleksi dalam bentuk kegiatan multi 
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event yang melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan di AYG. 

Event untuk tingkat pelajar tersebut diantaranya PON Remaja di Tahun 

2017, Pekan olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017 dan Pekan 

Olahraga Provinsi (Porprov) ditahun 2017. 

Event olahraga internasional yang lain adalah kejuaraan multi 

event tingkat internasional untuk atlet penyandan disabilitas, yaitu Asian 

Paralympic Games. Untuk dapat berpartisipasi dalam event tersebut perlu 

adanya persiapan yang terkait langsung, diantaranya pencarian bibit, 

pembinaan dan penyelengaraan kompetisi khusus untuk atlet 

disabilitas.Ajang seleksi tingkat Nasional dilakukan melalui event 

PEPARPENAS dan PEPARPEDA di tingkat daerah. Dari kegiatan kompetisi 

tersebut akan dihasilkan atlet disablitas yang siap untuk mewakili 

Indoneisa di event Asian Paralympic Games selanjutnya.  

 

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, 

misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 

terpilih. Keterkaitan Visi yang diusung Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

untuk menterjemahkan Visi Pembangunan Jawa Timur dalam RPJMD 2014 

– 2019 menjadi suatu tolok ukur suatu perencanaan pembangunan yang 

optimal. Perlunya keterkaitan itu untuk memberikan gambaran adanya 

dukungan dari SKPD kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan tersebut 

juga akan berlanjut kepada tujuan pembangunan Nasional yang tertuang 

didalam RPJMN. Berikut disajikan tabel faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terhadap 

pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagai berikut; 
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Tabel 3.2.1. 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil 

KDH terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1 Jawa Timur Lebih 

Sejahtera, 
Berkeadilan, 

Mandiri, Berdaya 
Saing dan 
Berakhlak 

   

2 Misi 1: 
Meningkatkan 

Kesejahteraan 
Rakyat yang 
Berkeadilan 

1. Keterbatasan 
program tindak-

lanjut bagi 
pengembangan 
pemuda 

terampil; 
2. Terbatasnya 

SDM dan alat 
pengukuran 
talent scouting 

olahraga, serta 
tindak lanjut 
hasil 

pengukuran; 
3. Terbatasnya 

kuantitas 

kesadaran 
pemuda; 

4. Terbatasnya 

kegiatan 
penyadaran 
kepemudaan 

yang 
berkelanjutan; 

5. Terbatasnya 
kegiatan 
pemberdayaan 

pemuda; 
6. Terbatasnya 

kesadaran 

tentang 
legalisasi 
organisasi; 

7. Terbatasnya  
kegiatan 
penguatan 

organisasi 
kepemudaan; 

8. Terbatasnya 

kegiatan 
pemberdayaan 
organisasi 

kepemudaan. 

1. Masih rendahnya 
kesadaran 

pendidikan  
pemuda usia 
sekolah 

2. Kurangnya 
program  kegiatan 

pelatihan 
keterampilan yang 
berkelanjutan 

3. Kurangnya 
program kegiatan 
lanjutan bagi 

pemuda 
berprestasi 

4. Kurangnya 

pembinaan atlet 
pelajar melalui 
sentra olahraga 

(PPLPD) 
5. Kurangnya 

kompetisi olahraga 

baik multi event 
maupun single 

event 
6. Kurangnya event 

olahraga massal 

7. Kurangnya 
perhatian pada 
atlet penyandang 

disabilitas dan 
lansia 

1. Terwujudnya 
program penyadaran 

pemuda 
2. Meningkatnya 

pelajar yang 

mendapatkan 
pembekalan anti 

narkoba dan 
pelatihan belanegara 

3. Adanya fasilitasi 

pemuda terampil 
untuk penempatan 
pemagangan setelah 

mengikuti pelatihan 
4. Meningkatnya peran 

IPTEK dalam 

pembinaan prestasi 
atlet pelajar 

5. Meningkatnya 

dukungan pihak 
swasta dalam 
program 

pemasyarakatan 
olahraga massal 

6. Meningkatnya 
penggalian potensi 
bibit olahraga 

disabilitas 

3 Tujuan 2: 

Meningkatkan 
pemerataan dan 
perluasan akses 

pendidikan 

4 Sasaran 4: 
Meningkatnya 
kualitas peran 

pemuda dan 
prestasi olahraga 

5 Program 1: 
Peningkatan peran 

serta kepemudaan. 

Program 2: 

Program 

pembinaan dan 

pemasyarakatan 

olahraga. 
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C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dispora Provinsi Jawa 

Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD bersangkutan, 

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota. 

Data pembanding diperoleh dari Renstra Kementerian Pemuda 

dan Olahraga Republik Indonesia dan proses identifikasi faktor tersebut 

dapat disusun pada tabel berikut:  

Tabel 3.3.1. 
Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra 

K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 
K/L 

Permasalahan  
Pelayanan Dispora Provinsi 

 Jawa Timur 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. 

 
 
 

 
 
 

 
2. 

Meningkatnya 

pembangunan 
karakter, tumbuhnya 
jiwa patriotisme, 

budaya prestasi, dan 
profesionalitas 
pemuda; 

 
Meningkatnya 

partisipasi pemuda di 
berbagi bidang 
pembangunan, 

terutama di bidang 
sosial, politik, 
ekonomi, budaya dan 

agama. 
 

1. Keterbatasan program 

tindak-lanjut bagi 
pengembangan pemuda 
terampil; 

2. Terbatasnya SDM dan 
alat pengukuran talent 
scouting olahraga, serta 

tindak lanjut hasil 
pengukuran; 

3. Terbatasnya kuantitas 
kesadaran pemuda; 

4. Terbatasnya kegiatan 

penyadaran 
kepemudaan yang 
berkelanjutan; 

5. Terbatasnya kegiatan 
pemberdayaan 
pemuda; 

6. Terbatasnya kesadaran 
tentang legalisasi 
organisasi; 

7. Terbatasnya  kegiatan 
penguatan organisasi 
kepemudaan; 

8. Terbatasnya kegiatan 
pemberdayaan 

organisasi 
kepemudaan; 

 

1. Belum 

optimalnya 
Program tindak 
lanjut pemuda 

terampil; 
2. Kurangnya 

kualitas SDM 

dan sarana 
olahraga; 

3. Kurangnya 
program 
pembinaan 

kesadaran 
pemuda; 

4. Kurangnya 

program 
kegiatan 
penyadaran 

kepemudaan 
yang 
berkelanjutan; 

5. Kurangnya 
kegiatan 
pemberdayaan 

pemuda; 
6. Kurangnya 

kesadaran 
tentang 
legalisasi 

organisasi; 
7. Kurangnya 

kegiatan 

1. Peningkatan 

program 
kegiatan yang 
berkelanjutan; 

2. Meningkatkan 
kualitas SDM 
dan sarana 

olahraga; 
3. Meningkatkan 

program 
pembinaan 
kesadaran 

pemuda; 
4. Meningkatkan 

program 

kegiatan 
penyadaran 
kepemudaan 

yang 
berkelanjutan; 

5. Meningkatkan 

kegiatan 
pemberdayaan 
pemuda; 

6. Meningkatkan 
program 

kegiatan 
kesadaran 
tentang 

legalisasi 
organisasi; 

7. Meningkatkan 
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No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan  
Pelayanan Dispora Provinsi 

 Jawa Timur 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

penguatan 
organisasi 
kepemudaan; 

8. Kurangnya 
kegiatan 
pemberdayaan 

organisasi 
kepemudaan. 

kegiatan 
penguatan 
organisasi 

kepemudaan; 
8. Meningkatkan 

Kegiatan 

pemberdayaan 
organisasi 
kepemudaan; 

2. Meningkatnya budaya 

dan prestasi olahraga 
di tingkat regional 
dan internasional  

 

1. Terbatasnya SDM dan 

alat pengukuran talent 
scouting olahraga, serta 
tindak lanjut hasil 

pengukuran; 
2. Terbatasnya kegiatan 

pelatihan tenaga 

keolahragaan berbasis 
IPTEK; 

3. Terbatasnya program 

pengembangan sentra 
olahraga pelajar; 

4. Terbatasnya kegiatan 

peningkatan 
kompetisi/festival 

olahraga; 
5. Terbatasnya pembibitan 

atlet potensial; 

 

1. Kurangnya 

kualitas SDM 
dan sarana 
olahraga; 

2. Kurangnya 
kegiatan 
pelatihan tenaga 

keolahragaan 
berbasis IPTEK; 

3. Kurang 

optimalnya 
pengembangan 
sentra olahraga 

pelajar; 
4. Kurang 

optimalnya 
kegiatan  
kompetisi/ 

festival 
olahraga; 

5. Kurang 

optimalnya  
pembibitan atlet 
potensial; 

 

1. Meningkatkan 

kualitas SDM 
dan sarana 
olahraga; 

2. Meningkatkan 
kegiatan 
pelatihan tenaga 

keolahragaan 
berbasis IPTEK; 

3. Meningkatkan 

pengembangan 
sentra olahraga 
pelajar; 

4. Meningkatkan 
kegiatan 

kompetisi/ 
festival 
olahraga; 

5. Meningkatkan 
pembibitan atlet 
potensial. 

 

 
Ditinjau dari perencanaan pembangunan Kementerian/Lembaga, 

dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat diperoleh sasaran 

pembangunannya adalah Pemuda Maju, yaitu pemuda yang berkarakter, 

berkapasitas dan berdaya saing. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L 

tersebut kemudian dijadikan acuan untuk masukan dalam perumusan 

rencana pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur. Dengan memperhatikan analisa Renstra K/L, dimaksudkan 

untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan yang direncanakan 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur agar tetap 
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sejalan dengan pembangunan bidang Kepemudaan yang dilaksanakan 

K/L. Pembinaan pemuda sesuai Undang-Undang adalah melakukan 

penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. 3 (tiga) hal pokok dalam 

pembinaan pemuda tersebut menjadi dasar dalam merencanakan 

program kegiatan yang disusun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk pembinaan pemuda.  

Proses penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman 

kepada pemuda dan memberikan pembekalan agar pemuda mampu 

untuk mengambil sikap terhadap kondisi dilingkungan sekitar. Setelah 

melalui proses penyadaran, pemuda mendapatkan proses pemberdayaan 

untuk membangkitkan potensi yang dimiliki sehingga mampu berperan 

aktif dan terlibat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan potensi 

yang dimillikinya, pemuda memasuki fase berikutnya yaitu proses 

pengembangan, dimana kompetensi pemuda dilengkapi dengan 

pengembangan jiwa keteladanan, jiwa kemandirian dan jiwa kepeloporan 

untuk menjadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. 

Dibidang olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 

menetapkan sasarannya untuk mewujudkan Atlet Elit Dunia. Altet yang 

mampu membela kebanggaan bangsa dan negara di kompetisi tingkat 

internasional. Mempersiapkan atlet untuk memiliki prestasi tingkat dunia 

membutuhkan tahap-tahap yang saling terkait satu dengan yang lain. 

Tahapan pembinaan dan peningkatan prestasi ini dilakukan dengan 

program latihan yang berkesinambungan dari tingkat pemula, tingkat 

madya dan tingkat mahir. Peningkat prestasi atlet diawali dengan 

program pembibitan untuk menggali atlet potensial yang akan dibina 

melalui program pembinaan prestasi. Untuk lebih mengoptimalkan 

program peningkatan prestasi atlet dibutuhkan sentuhan IPTEK olahraga. 

IPTEK olahraga yang melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya pakar 

olahraga dan pelatih yang berkompeten. 

Sebagai ajang untuk menguji prestasi hasil latihan 

diselenggarakan kompetisi multi event, baik ditingkat provinsi maupun 

nasional. Dalam proses pengukuran prestasi perlu adanya program tryout 
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untuk mengukur prestasi atlet dievent internasional. Ukuran tersebut 

dijadikan pedoman untuk capaian terget prestasi atlet yang dipersiapkan 

selama proses latihan.Selain prestasi secara teknis, atlet perlu dibekali 

dengan persiapan mental. Pembentukan karakter atlet akan mewujudkan 

atlet yang berkelas dunia yang masih memiliki karakter dan budaya 

Indonesia. 

Tabel 3.3.2. 

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur  beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 
Kab/Kota 

Permasalahan  
Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. Mewujudkan iklim 
investasi yang kompetitif 

(perijinan & sarpras) 
bagi investor yang 
berdampak pada 

penyerapan tenaga kerja 
dan kemitraan dengan 
petani, nelayan, UMKM 

& usaha mikro 

1. Belum adanya fasilitasi 
permodalan kepada 

pemuda terampil yang 
berminat untuk 
mendirikan usaha mikro 

atau UMKM 
2. Belum maksimalnya 

upaya menyalurkan 

pemuda terampil 
sebagai tenaga kerja 

didalam dunia usaha 

1. Belum 
teralokasinya 

dana untuk 
permodalan 

2. Belum dibentuk 

media 
penghubung 
dengan dunia 

kerja 

1. Tersedianya 
kesempatan 

untuk 
meningkatkan 
keterampilan & 

kompetensi 
2. Adanya 

kesempatan 

untuk 
mensinkronkan 

program 
kegiatan dengan 
provinsi 

2. Mewujudkan 
kesejahteraan 

masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan 

umum dan 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 

meningkatkan daya 
saing di bidang ekonomi 

1. Belum tersedianya data 
akurat tentang potensi/ 

unggulan daerah 
2. Belum adanya data 

perihal tingkat 
kompetensi masyarakat 
didaerah 

1. Lemahnya 
pengumpulan & 

pengelolan data 
pembangunan  

1. Tersedianya 
kesempatan 

untuk 
meningkatkan 

keterampilan & 
kompetensi 

2. Adanya 

kesempatan 
untuk 
mensinkronkan 

program 
kegiatan dengan 
provinsi 

 

Guna mengakomodasi kebutuhan pembangunan ditingkat 

Kabupaten/Kota, maka perlu ditinjau sasaran Renstra Kab/Kota. Sebagai 

perwakilan dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur, dipilih Kabupaten Malang dan 

Kabupaten Banyuwangi. Kedua Kab/Kota menitik beratkan pada 
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pembangunan perekonomian yang melibatkan dukungan dari berbagai 

pihak termasuk pemuda sebagai salah satu motor penggerak 

pembangunan ekonomi kerakyatan. Keberdayaan pemuda diharapkan 

mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing 

dibidang ekonomi, dengan kompetensi yang dimiliki. 

D. Penentuan Isu-isu Strategis 

Penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dispora Jawa Timur yang 

mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembanguna daerah di 

Jawa Timur dimana permasalahan tersebut terurai dimasyarakat sehingga 

dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan 

dari: 

1. Gambaran pelayanan SKPD; 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 

Untuk dapat merumuskan Isu StrategisDisporaProvinsi Jawa 

Timur, perlu beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur 

pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum.Langkah awal 

ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau 

skorberdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari 

setiap Isu Strategis yang yang dirumuskan. Berikut ini tabel pembobotan 

nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan; 

Tabel 3.4.1. 

Skala Prioritas Kriteria Tujuan Pembangunan 

NO Kriteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 

pencapaian sasaran Ranstra K/L  

20 

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 20 

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap public 25 

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah  20 

5 Kemungkinan atau kemudahan nya untuk ditangani  15 

 Total 100 
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Dari hasil penyusunan bobot kriteria, langkah berikutnya adalah 

menyusun daftar Isu Strategis yang berhasil dirangkum dari berbagai 

alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan Visi – Misi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga  Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah 

daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai 

kriteria; 

Tabel 3.4.2. 

Penilaian Bobot Isu Streategis berdasarkan Skala Proritas 

NO Isu strategis 
Nilai skala criteria ke- Total 

Skor 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Peningkatan peran-serta pemuda 
dalam pembangunan 

20 20 20 20 10 90 

2 Peningkatan wawasan dan 

kepeloporan pemuda dalam 
meningkatkan karakter bangsa 

20 20 20 20 10 90 

3 Peningkatan kapasitas 

wirausahawan muda 

20 20 15 10 15 80 

4 Peningkatan peran serta Pemuda 
dalam permasalahan sosial  

20 20 20 20 10 90 

5 Peningkatan potensi wawasan dan 
kreativitas Pemuda 

20 20 20 15 10 85 

6 Peningkatan Prestasi Olahraga 

melalui Program Pembibitan & 
Pembinaan atlet pelajar berbasis 
IPTEK 

20 20 20 15 15 90 

7 Peningkatan pembudayaan dan 

pemasalan olahraga masyarakat 
dengan 

20 20 25 15 15 95 

8 Pembinaan dan peningkatan 

partisipasi penyandang disabilitas 

20 20 15 10 10 75 

9 Peningkatan akses kerjasama 
dengan stakeholder  dan pihak 

ketiga sebagai mitra pelaksanaan 
program kegiatan Kepemudaan 
dan Keolahragaan 

15 20 15 15 10 75 

10 Peningkatan penyelenggaraan 
event dan kompetisi olahraga 

20 20 20 15 15 90 

 

Dari hasil pembobotan nilai kriteria Isu Strategis diperoleh nilai 

rata-rata dari tiap Isu Strategis, dimana prioritas Isu Strategis yang dipilih 

adalah yang memiliki skor lebih tinggi dibanding yang lain. Dari 10 Isu 

Strategis yang berhasil diakomodasi, Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur memilih rumusan Isu Strategis yang 
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memiliki skor 4 terbesar, sehingga didapat Isu Strategis sebagai berikut; 

Tabel 3.4.3. 

Pemilihan Isu Strategis berdasarkan Nilai Prioritas tertinggi 
 

NO Isu-isu strategis 
Total 

skor 

Rata-

rata skor 

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

1 Peningkatan peran-serta pemuda dalam 

pembangunan 

90 0,10 

2 Peningkatan wawasan dan kepeloporan pemuda 

dalam meningkatkan karakter bangsa 

90 0,10 

3 Peningkatan kapasitas wirausahawan muda 80 0,09 

4 Peningkatan peran serta Pemuda dalam 

permasalahan sosial  

90 0,10 

5 Peningkatan potensi wawasan dan kreativitas 

Pemuda 

85 0,10 

6 Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Program 

Pembibitan & Pembinaan atlet pelajar berbasis 

IPTEK 

90 0,10 

7 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembudayaan dan pemassalan olahraga 

95 0,11 

8 Pembinaan dan peningkatan partisipasi 

penyandang disabilitas 

75 0,09 

9 Peningkatan akses kerjasama dengan stakeholder  

dan pihak ketiga sebagai mitra pelaksanaan 

program kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan 

75 0,09 

10 Peningkatan penyelenggaraan event dan 

kompetisi olahraga 

90 0,10 

 
Penetapan 4 (empat) Isu Strategis utama diatas akan menjadi 

acuan dalam perumusan Visi pembangunan Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur pada Bab berikutnya. Perumusan Visi 

diproses melalui matrik antara Isu Strategis dengan permasalah 

pembangunan yang terkait. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

A. Visi dan Misi SKPD 

Bertitik tolak dari berbagai kondisi nyata dimasyarakat dan arah 

pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur, yang 

tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019, maka dibutuhkan 

solusi-solusi strategis yang dirumuskan dari berbagai urusan 

pembangunan yang harus dijalankan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan pembanguna daerahdi Jawa Timur selama kurun waktu 5 

(lima) tahun tersebut. Untuk dapat merangkai perencanaan yang tersusun 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur, maka perlu adanya penelaahan yang cermat 

terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Timur terpilih, untuk kemudian diadopsi serta dirangkum 

hingga menjadi rumusan yang akan digunakan sebagai latarbelakang dan 

acuan dalam menyusun bagan-bagan program kegiatan dan merumuskan 

perencanaan didalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. 

Salah satu bentuk dukungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan  

yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah dengan 

membuat suatu rancangan program kegiatan dalam perencanaan 

pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, 

dimana perencanaan itu selanjutnya disusun dalam Renstra Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. 

Adapun Visi Pembangunan Jawa Timur yang ada didalam RPJMD 

2014 – 2019 adalah: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, 

Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak. 
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Adanya benang merah yang mengkaitkan dan mengidentifikasi 

adanya dukungan terhadap Visi Pembangunan Jawa Timur, maka Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur melakukan perumusan 

Visi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan esensi dari Visi 

Pembangunan Jawa Timur. 

Dalam hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kepemudaan dan 

keolahragaan, untuk turut-serta dalam mewujudkan cita-cita para 

pemangku kepentingan didalam Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan 

harapan masyarakat Jawa Timur pada umumnya, sehingga mampu 

menjadi salah satu bagian penting dalam suksesnya pencapaian Visi dan 

Misi Provinsi Jawa Timur yang telah dirumuskan didalam RPJMD 

Pemerintah Jawa Timur Tahun 2015-2019.  

Bertitik tolak dari perihal diatas, setelah melalui berbagai proses 

pertimbangan maka ditetapkanlah Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:  

“Terwujudnya Pemuda  dan Olahragawan yang berkarakter, 

berdaya saing dan berprestasi” 

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada mengemukanya 

permasalahan dimasyarakat yang dituangkan dalam urusan permasalahan 

pembangunan daerah, sehingga membutuhkan keterlibatan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur untuk berperan dalam 

penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai Tupoksinya, 

dengan strategi-strategi yang disusun berdasarkan isu-isu yang sedang 

berkembang dimasyarakat. 

Adanya Keterkaitan dan berkesinambungannya antara Visi 

Pembangunan Jawa Timur dengan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1.1. 

Perbandingan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan 

Visi Pembangunan Jawa Timur (RPJMD) 

Visi Pembangunan 

Jawa Timur 

Visi 
Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi 

Jawa Timur 
 

Jawa Timur Lebih Sejahtera, 

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya 

Saing dan Berakhlak 

 

Terwujudnya Pemuda  dan 

Olahragawan yang berkarakter, 

berdaya saing dan berprestasi 

 

Benang merah yang mengaitkan kedua Visi tersebut terletak pada 

adanya upaya untuk menciptakan Pemuda yang berkarakter dan berdaya 

saing dimasyarakat ditengah berkembangnya isu-isu, baik yang berlatar 

belakang Internasional, Regional maupun Nasional.  

Pemuda berkarakter adalah Pemuda yang memiliki kejujuran, 

kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen 

untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang 

menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda 

berdaya saing adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan 

kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang 

senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan 

dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda 

memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan 

sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, 

maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, 

mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan 

memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Olahragawa yang berprestasi. Olahraga merupakan suatu 

kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara 

kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam 

perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, 
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menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. 

Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat 

berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena 

itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi 

individu. Kegiataan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk 

menumbuhkan budaya olahraga.B udaya olahraga yang tinggi ditandai 

dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga 

yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka 

olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia. Prestasi 

olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak 

dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan 

internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem 

pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi 

olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan 

nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di 

pergaulan  

Guna mempertegas arah kebijakan yang akan diambil oleh Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, maka perlu adanya 

beberapa langkah dalam menentukan Visi dan Misinya. Dalam 

menentukan Visi perlu dilakukan perumusan yang mengkaitkan antara 

Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu-Isu Strategis yang telah 

diformulasikan sebelumnya, sehingga dari permasalahan yang ada akan 

ditemukan jawaban sebagai sebuah solusi untuk dijadikan pokok-pokok 

pemikiran dalam Perwujudan Visi. Berikut ini disajikan sebuah matrik 

Perumusan Perwujudan Visi sebagai suatu lembar kerja, yang akan 

mempermudah dalam merumuskan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dan akan mempermudah untuk mengkaitkan dengan 

kepentingan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur yang tertuang 

didalam PRJMD. Sehingga Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
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Provinsi Jawa Timur menjadi suatu kepanjangan tangan dari PRJMD Jawa 

Timur, khususnya dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan. 

Tabel 4.1.2 

Matrikulasi Perwujudan Visi 

 

Isu Strategis 
 
 

 
 
 

 
 
Permasalahan 

Pembangunan 
Daerah 
 

 

Peningkatan 
Peran serta 
Pemuda dalam 

pembangunan  

 

Peningkatan 
wawasan, 
kreativitas, 

kepeloporan dan 
kewirausahaan 
pemuda dalam 

meningkatkan 
karakter bangsa 

 

Peningkatan 
prestasi olahraga 
melalui program 

pembibitan dan 
pembinaan atlet 
pelajar dan 

penyandang 
disabilitas 

berbasis IPTEK 

 

Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 

pembudayaan dan 
pemassalan 
olahraga  

Rendahnya SDM 
Pemuda Menjadi 

pemuda yang 

berdaya saing 

   

Pengangguran Pemuda 

Kenakalan, kriminalitas 
dan degradasi moral 

pemuda 

 
Menjadi pemuda 
yang 

berkarakter 

  

Menurunnya Prestasi 

Olahraga 
  

Menjadi atlet 
yang berprestasi 

ditingkat Nasional 
dan International 

 

Menurunnya Partisipasi 
Olahraga 

   

Menjadi budaya 

masyarakat yang 
peduli terhadap 
olahraga kebugaran 

 

Dari keseluruhan pokok-pokok Visi yang sudah diuraikan diatas, 

maka dibuatlah Pernyataan Visi. Untuk mendapatkan suatu Pernyataan 

Visi, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

merumuskan Pokok-Pokok Visi yang dirangkum dari rangkaian 

Perwujudan Visi yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah Perwujudan Visi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur: 

1. Menjadi Pemuda yang berkarakter 

2. Menjadi Pemuda yang berdaya saing 

3. Menjadi atlet yang berprestasi 
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Berikut ini lembar kerja yang membantu proses perumusan 

Pernyataan Visi dan Pokok-Pokok Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur yang disajikan melalui tabel berikut:  

Tabel 4.1.3 

Perumusan Visi 

 

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi 

1 Pemuda yang memiliki 
kejujuran, kepedulian, 

akhlakul karimah, 
memiliki visi masa 
depan, berkomitmen 

untuk memajukan 
bangsa, ketekunan, 
mampu bekerjasama, 

pantang menyerah dan 
memiliki wawasan serta 

pengetahuan yang luas 

Berkarakter 

- Menjadi pemuda yang 
memiliki kemandirian 
untuk menghidupi diri 

sendiri dan memiliki 
kemampuan untuk secara 

cepat tanggap terhadap 
kondisi masyarakat yang 
ada serta peduli untuk 

mau bertindak secara 
proaktif  
 

- Menjadi atlet yang mandiri 
dan peduli  terhadap 
prestasi Olahraga serta 

menjadikan masyarakat 
yang peduli terhadap 
olahraga  

2 Pemuda yang memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreatifitas yang tinggi 

dan pemuda yang 
mampu berpikir positif 

yang senantiasa terus 
berorientasi pada 
kejayaan bangsanya 

demi keunggulan dan 
kegemilangan masa 
depan 

Berdaya saing 

3 Menjadi atlet yang 

berprestasi ditingkat 
Nasional dan 
International 

Berprestasi 4 Menjadi pemuda yang 
peduli pada tingkat 

kebugaran masyarakat 
melalui pembudayaan 
olahraga 

 
Langkah berikutnya adalah proses untuk menjelaskan Visi Dispora 

Provinsi Jawa Timur yang sudah ditetapkan. Dari kalimat Visi diuraikan 

menjadi Pokok-Pokok Visi. Setiap Pokok Visi diterjemahkan menjadi suatu 

kalimat yang menjadi Penjelasan Visi Dispora Provinsi Jawa Timur. Setiap 

Penjelasan Visi mewakili 1 Pokok Visi.Berikut ini proses merumuskan 

Pokok-Pokok Visi Dispora Provinsi Jawa Timur  melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1.4 

Penyusunan Penjelasan Visi 

 

Visi 
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi 

Terwujudnya 
Pemuda  dan 

Olahragawan yang 
berkarakter, 
berdaya saing dan 

berprestasi 

Berkarakter  

Pemuda yang memiliki kejujuran, 
kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi 
masa depan, berkomitmen untuk 

memajukan bangsa, ketekunan, mampu 
bekerjasama, pantang menyerah dan 

memiliki wawasan serta pengetahuan yang 
luas 

Berdaya saing 

Pemuda yang memiliki kemampuan inovasi 

dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda 
yang mampu berpikir positif yang 
senantiasa terus berorientasi pada 

kejayaan bangsanya demi keunggulan dan 
kegemilangan masa depan 

Berprestasi 

kondisi yang dihasilkan dari upaya 

pembinaan dan pengembangan 
olahragawan yang dilakukan secara 
terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

serta berbasis IPTEK melalui suatu 
kompetisi 

 

Setelah ditetapkannya uraian Penjelasan Visi Dispora Provinsi 

Jawa Timur,  selanjutnya berdasarkan Visi tersebut maka disusunlah Misi-

Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Misi 

dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

Dispora Jawa Timur, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi 

menjelaskan alasan keberadaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan 

seluruh jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan 

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan 

dan peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Dearah. 

Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan peraturan 
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perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan 

strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan memperhatikan masukan 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan 

peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan 

perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk 

mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) 

memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan 

petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Kementerian 

Pemuda dan Olahraga; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan 

stakeholders. 

Dalam RPJMD yang disusun oleh tim perumus dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur terdapat 5 Misi Pembangunan Jawa Timur. Adapun 5 

Misi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Misi ke-1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.  

2. Misi ke-2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, 

Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis 

Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi. 

3. Misi ke-3: Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dan 

Penataan Ruang. 

4. Misi ke-4: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik. 

5. Misi ke-5: Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial. 

Berpedoman pada Misi ke-1 Pembangunan Jawa Timur diatas dan 

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, maka 

dirumuskanlah Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

dalam suatu dokumen perencanaan. Rumusan Misi menjadi penting untuk 

memberikan kerangka bagi Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ingin 

dicapai dan menentukan program kegiatan yang akan ditempuh untuk 

mencapai Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. 
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Proses perumusan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur disusun menggunakan tabel berikut ini: 

Tabel 4.1.5 

Perumusan Misi 

 

Dari hasil perumusan diatas, maka ditarik suatu kesimpulan untuk 

Misi-Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagai 

berikut: 

1. Misi ke-1: Mewujudkan pelayanan kepemudaan untuk penyadaran,  

   pemberdayaan dan pengembangan Kewirausahaandan  

   Kepeloporan. 

2. Misi ke-2: Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis,  

    terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK. 

Proses Perumusan Misi yang disajikan dalam tabel diatas 

memberikan gambaran jelas mengenai hubungan antara Visi dan Misi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur . Adanya hubungan 

yang erat dan saling terkait antar Visi dan Misi akan menajdi langkah awal 

yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pencapaian 

target, serta memberikan gambaran yang lebih konkrit terhadap 

perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dispora Provinsi 

Jawa Timur dalam melaksanakan Tupoksinya. Disamping itu Misi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur akan mampu untuk 

mendukung Misi Pembangunan Jawa Timur, dimana Dinas Kepemudaan 

Visi 
Pokok - pokok 

Visi 
Misi 

Terwujudnya 
Pemuda  dan 

Olahragawan yang 

berkarakter, 
berdaya saing dan 

berprestasi 

Berkarakter Mewujudkan pelayanan kepemudaan 
untuk penyadaran, pemberdayaan 

dan pengembangan 
Kewirausahaandan Kepeloporan Berdaya 

saing 

Berprestasi 

Mewujudkan tatakelola keolahragaan 

secara sistematis, terpadu, 
berjenjang, berkelanjutan dan 

berbasis IPTEK 
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dan Olahraga Provinsi Jawa Timur masuk dalam Misi ke-1 dari Misi 

Pebangunan Jawa Timur, yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 

yang Berkeadilan. 

Keterkaitan antara Misi Pembangunan Jawa Timur dengan Misi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1.6 

Perbandingan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Misi ke-1 

Pembangunan Jawa Timur (RPJMD) 

Misi ke-1  

Pembangunan Jawa Timur 

Misi 
Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 

yang Berkeadilan 

Mewujudkan pelayanan kepemudaan 

untuk penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan Kewirausahaandan 

Kepeloporan 

Mewujudkan tatakelola keolahragaan 

secara sistematis, terpadu, berjenjang, 

berkelanjutan dan berbasis IPTEK 

 

Dalam penjelasan Misi Pembangunan Jawa Timur diatas, 

pemerintah Jawa Timur berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang 

berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, 

dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan 

memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan 

perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan 

penanggulangan kemiskinan. 

Untuk menyikapi uraian tersebut, maka sesuai Tupoksinya, Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur berupaya untuk 

menyelaraskan Misinya agar mampu mencerminkan Misi Pembangunan 

Jawa Timur.Maksud yang tertuang didalam Misi Pembangunan Jawa 

Timur tersebut diupayakan untuk dapat diterjemahkan kedalam Misi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan 
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masyarakat sejahtera yang berkeadilan, maka Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur melalui pembinaan dan pengembangan 

bidang kepemudaan melaksanakan beberapa langkah yang strategis 

untuk dapat mewujudkan pemuda dan olahragawan yang berkarakter, 

berdaya saing dan berprestasi.  

 

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi 

dasar penyusunan strategi kinerja SKPD selama 5(lima) tahun atau 

RENSTRA.  

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang masuk dalam 

lingkup kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.  

Tujuan yang dirumuskan Dispora Provinsi Jawa Timur memuat 

esensi dari perwujudan pelaksanaan Misi-Misi yang sudah ditetapkan 

bagian atas BAB ini. Setiap Misi memiliki minimal satu tujuan, sebagai 

suatu bentuk implentasi dari Misi tersebut. Untuk dapat merumuskan 

Tujuan yang tepat, maka perlu juga untuk mengacu pada Tujuan 

Pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan agar 

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sejalan 

dengan Tujuan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 

terpilih. 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur masuk dalam Misi ke-1 dan Tujuan ke-2, 

yaitu: Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Jika 

ditinjau dari kalimatnya, inti dari Tujuan ke-2 tersebut adalah pendidikan 

bagi masyarakat luas. Pendidikan ini bisa berarti cukup luas dan siapa 
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target dari program pendidikan yang dibidik Pemerintah Jawa Timur. 

Dalam kacamata Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, 

maka pendidikan yang dimaksud dapat berupa pembekalan dan pelatihan 

yang dapat memberikan nilai tambah pada tingkat keterampilan, 

pengetahuan dan kompetensi individu. Sedangkan target yang dibidik 

adalah kalangan pemuda, yaitu usia antara 16 tahun sampai dengan 30 

tahun dan para atlet pelajar berprestasi. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka penetapan 

Tujuan Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur yang didasarkan pada masing-masing Misi dan Tujuan ini  akan 

dituangkan kedalam Renstra 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:  

Misi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
Provinsi Jawa Timur 

Tujuan 

Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga Provinsi Jawa Timur 

 

Mewujudkan pelayanan kepemudaan  

untuk penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan Kewirausahaandan 

Kepeloporan 

 

Meningkatkan peran aktif pemuda 

dalam pembangunan dan 

menumbuhkembangkan jiwa 

Kepemimpinan, Kewirausahaan serta 

Kepeloporan 
 

Mewujudkan tatakelola keolahragaan 

secara sistematis, terpadu, berjenjang, 

berkelanjutan dan berbasis IPTEK 

 

Meningkatkan prestasi olahragawan 

melalui pembibitan dan pembinaan 

atletserta pembudayaan olahraga di 

masyarakat 

 

Dari hasil rumusan diatas, masih relevan dengan capaian dari 

Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD. 

Adanya relevansi dengan Tujuan Pembangunan Jawa Timur tersebut akan 

memberikan jalan untuk menyelaraskan arah pembangunan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur  dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. Berikut tabel yang akan memberikan gambaran 

keterkaitan antara kedua Tujuan Pembangunan tersebut: 
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Tabel 4.2.1. 

Perbandingan Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tujuan ke-2 

Pembangunan Jawa TImur (RPJMD) 
 

Tujuan ke-2 

Pembangunan 
Jawa Timur 

Tujuan Pembangunan Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Meningkatkan 
Pemerataan & 

Perluasan Akses 
Pendidikan 

Misi ke-1 Meningkatkan peran aktif pemuda dalam 

pembangunan dan 

menumbuhkembangkan jiwa 

Kepemimpinan, Kewirausahaan serta 

Kepeloporan 

Misi ke-2 Meningkatkan prestasi olahragawan 

melalui pembibitan dan pembinaan atlet 

serta pembudayaan olahraga di 

masyarakat 

 

Dari Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka akan rumuskan 

beberapa Sasaran. Definisi dari Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari 

suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai 

dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan 

dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran 

tersebut perlu memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai 

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang akan ditetapkan 

dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan program 

kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun.  

Setiap Misi selalu memiliki minimal satu Tujuan dan Tujuan 

memiliki minimlah satu Sasaran. Dari Sasaran yang dirumuskan 

mengandung implementasi dari Tujuan Pembangunan. Untuk lebih 

mempertegas Sasaran Pembangunan, maka berikut ini pernyataan Tujuan 

dan Sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur, beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.2.2. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pebangunan  

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur  

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN  

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatkan peran 

aktif pemuda dalam 
pembangunan dan 

menumbuhkembang
kan jiwa 
Kepemimpinan, 

Kewirausahaan 
serta Kepeloporan 

Meningkatnya 

peran aktif 
Pemuda dan 

Organisasi 
Kepemudaan 
dalam 

Pembangunan  
 

Prosentase 

Pemuda 
berperan aktif 

dalam 
pembangunan 

29.52 20.73 15.03 16.53 18.19 

2 Meningkatnya 
Olahragawan 
berprestasi dan 

Budaya Olahraga di 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Olahragawan 
berprestasi dan 

Budaya 
Olahraga di 

Masyarakat 

prosentase 
pembibitan 
olahragawan 

berbakat 
 

 
Jumlah atlet 
berprestasi 

ditingkat 
Nasional 

8.64 

 

 

 

 

1.181 
 

13.73 

 

 

 

 

1.121 

24.63 

 

 

 

 

1.261 

25.86 

 

 

 

 

1.055 

27.15 

 

 

 

 

1.288 

 

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur 

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang merupakan 

tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, yang selaras 

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas 

dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Timur. Strategi dan kebijakan 

jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

menunjukkan bagaimana cara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, dan target kinerja hasil 

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Strategi dan kebijakan 

dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini 
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selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagiandari program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur.  

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang 

terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur. Untuk membantu menentukan strategi 

yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan 

metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) atau analasi 

yang dilakukan menggunakan perbandingan data yang dimiliki Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, yang dilihat dari sudut 

pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang bisa 

diterjemahkan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang 

datangnya dari dalam kedinasan, sedangkan Peluang dan Ancaman 

merupakan faktor yang datangnya dari luar. 

Untuk lebih memudahkan menentuan strategi yang akan dipilih 

maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar kedinasan. Analisa data dimulai dari pencapaian 

Indikator Sasaran pertama, yaitu Prosentase Pemuda yang berperan 

aktif dalam pembangunan. Analisa indikator ini pada umumnya 

berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan 

dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan 

faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan 

suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum 

memiliki keterampilan,menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki 

keterampilan untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap 

pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara 

mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya di dukungan dengan faktor 

internal yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur, sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki tupoksi dan 

perencanaan kinerja yang dibidang kepemudaan dan keolahragaan. 
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Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan 

matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan 

dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dari alternatif strategis 

yang dapat dirumuskan akan dirakum dan ditelaah lebih lanjut guna 

menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam 

pencapaian Sasaran Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur. Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan 

pengaruh faktor dari internal maupun eksternal. Setiap Indikator Sasaran 

akan diurai kedalam matrik. Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap 

pencapaian Indikator Sasaran Prosentase Peran Serta Kepemudaan. 

Tabel 4.2.3 
Penentuan Alternatif  Strategi  

Pencapaian Indikator Sasaran Pertama: Prosentase Pemuda yang berperan aktif 
dalam pembangunan. 

 

 
         Faktor Eksternal 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Faktor Internal 

 

Peluang : 
1. Akses permodalan dan 

perbankan untuk 

kegiatan kewirausahaan 
pemuda yang semakin 
banyak dan mudah; 

2. ASEAN Economic 
Community (AEC); 

3.  The window of 
opportunity sebagai 
berkah dari bonus 
demografi. 

 

Tantangan: 
1. Pemuda lulusan PT 

masih rendah; 

2. Globalisasi budaya barat; 
3. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) pemuda; 

4. Persebaran pemuda 
yang tidak merata 
mengakibatkan 

terjadinya ketimpangan 
suplai tenaga produktif 
usia pemuda; 

5. minimnya sarana dan 
prasarana kepemudaan 

Kekuatan   :  

1. Peraturan perundang-
undangan di tingkat 
nasional dan 

internasional 
memberikan jaminan 
atas hak dan 

kewajiban pemuda 
2. Jumlah Organisasi 

Kemasyarakatan 

Pemuda (OKP) terus 
meningkat 

3. Potensi intelektual 
(bakat dan minat) 
pemuda Indonesia 

Alternatif Strategi : 

1. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan 
keterampilan; 
 

2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan 
sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; 

 

3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 
kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; 

 

4. pelindungan generasi muda terhadap 
bahayapenyalahgunaan napza, minuman keras, 

penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular 
seksual dikalangan pemuda. 
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yang memadai. 

Kelemahan: 
1. Sebagian besar 

pemuda sudah tidak 
bersekolah lagi, 
bekerja, sedang 

mencari pekerjaan, 
pengangguran dan 
ibu rumah tangga; 

2. Partisipasi pemuda 
dalam organisasi 

kepemudaan masih 
rendah; 

3. Kepemimpinan dan 

kepeloporan pemuda 
masih terbatas; 

4. Pelaksanaan 

pelayananan 
kepemudaan lintas 
sektor belum sinergi 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan. 

 

Dari hasil penguraian analisa SWOT pada matrik diatas diperoleh 

beberapa alternatif strategi sebagai berikut: 

1. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; 

2. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, 

ekonomi, budaya, dan agama; 

3. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan 

kepemimpinan dalam pembangunan; 

4. Pelindungan generasi muda terhadap bahayapenyalahgunaan napza, 

minuman keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular 

seksual dikalangan pemuda; 

5. Meningkat Prasarana dan sarana Kepemudaan. 

dari beberapa alternatif strategi diatas akan digunakan untuk menyusun 

arah kebijakan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. 

Proses berikutnya adalah analisa data dari pencapaian Indikator 

Sasaran kedua: prosentase pembibitan olahragawan berbakat 

Jumlah atlet berprestasi ditingkat Nasional. Dalam tahap ini proses 

analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik sebagai suatu lembar 
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kerja guna mendata dan menetapkan masukan beberapa alternatif 

strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai 

dengan budaya dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur. Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap pencapaian 

Indikator Sasaran yang kedua.  

Tabel 4.2.4 

Penentuan Alternatif  Strategi  
Pencapaian Indikator Sasaran: 

Prosentase Pembinaan Olahraga prestrasi, pendidikan dan rekreasi 
 

 
 

       Faktor Eksternal 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Faktor Internal 

 

Peluang : 
1. Potensi jumlah anak usia 

Sekolah/Pelajar. 
2. Potensi bibit atlet pelajar 

berprestasi termasuk 

penyandang disabilitas 
berbakat olahraga. 
 

Tantangan : 
1. Indonesia mengalami 

penurunan prestasi 
olahraga di tingkat 
regional maupun 

internasional; 
2. Belum adanya sinergi 

antara industri olahraga, 

pariwisata dan industri 
lainnya untuk 
mendukung prestasi 

olahraga dan 
perekonomian bangsa 

3. Kurang memadainya 

sarana dan prasarana 
olahraga. 

4. Industri Olahraga 

Kekuatan   :  
1. Keberadaan Undang-

Undang Nomor 23 
Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan 

Nasional merupakan 
basis legalitas untuk 
mengembangkan 

keolahragaan nasional 
berkaitan dengan 
pembudayaan 

olahraga maupun 
peningkatan prestasi; 

2. Sentra olahraga 

berupa PPLP dan 
PPLM tempat 
pembibitan 

olahragawan yang 
tersebar di berbagai 

Kabupaten/Kota; 
3. adanya dukungan 

yang penuh dari KONI 

serta Pengurus Induk 

Alternatif strategi: 

1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 

dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan 
dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan 
berkelanjutan;  

2. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara 
lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran jasmani serta membentuk watak 

bangsa;  

3. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang 
sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;  

4. peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan 
prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan 
berkelanjutan;  

5. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam 
upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui 
Pengembangan industri olahraga; dan  

6. Pengembangan sistem dan penghargaan dan 
meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga 
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Organisasi Cabang 
Olahraga di tingkat 
pusat dan daerah 

dalam rangka 
pembinaan dan 

Pengembangan 
olahraga; 

4. Adanya political will 
dari pemerintah 
daerah untuk 
mengembangkan 

sarana dan prasarana 
olahraga di daerah 
serta partisipasi 

swasta untuk 
mengembangkan 
sarana olahraga 

melalui fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

keolahragaan. 

Kelemahan: 

1. Terbatasnya 
SDM/Tenaga 
Keolahragaan yang 

bersertifikasi. 
2. Partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan 
olahraga masih 
rendah. 

3. Lemahnya pengolahan 
potensi atlet pelajar 
penyandang 

disabilitas. 
4. Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Olahraga 

belum sepenuhnya 
dimanfaatkan untuk 
meningkatkan budaya 

dan prestasi olahraga; 
5. Belum optimalnya 

peran sentra 

keolahragaan 

 
Perumusan strategi diatas didasarkan pada faktor-faktor baik 

internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya 

suatu strategi kinerja dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur. Pengaruh yang kuat dari faktor-faktor eksternal 

tersebut diimbangi dengan faktor internal yang dimiliki oleh dinas. Dari 

hasil rumusan matrik diatas diperoleh alternatif strategi sebagai berikut: 
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1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya 

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan 

olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;  

2. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan 

merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta 

membentuk watak bangsa; 

3. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk 

mendukung pembinaan olahraga; 

4. peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga 

secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; 

5. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali 

potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; 

dan 

6. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 

Dalam perumusan Strategi Pembangunan perlu juga 

memperhatikan kesesuaian dengan Strategi Pembangunan Jawa Timur, 

yang tertuang didalam RPJMD Jawa Timur Tahun 2014 sampai dengan 

Tahun 2019. Kesesuaian ini akan memberikan suatu nilai tambah bagi 

pelaksanaan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur yang tercermin dalam Program-Program Kegiatan yang 

digagasnya. Kesesuaian tersebut akan memberikan kemudahan bagi dinas 

untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, sehingga hasil kegiatan akan 

bersinggungan dengan Prgoram-Program Kegiatan Pembangunan Jawa 

Timur. 

Dari semua proses perumusan Strategi Pembangunan melalui 

matrik analisa SWOT dan didasarkan pada pertimbangan dari tiap-tiap 

Indikator Sasaran diatas, akan menjadi Strategi Pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. 

Sebagai bentuk dari kesinambungan antara Strategi Pembangunan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, maka disusunlah Strategi Pembangunan   tersebut 
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dalam tabel yang dapat menunjukkan gambaran konektifitas antara kedua 

Strategi Pembangunan tersebut.  

Tabel 4.2.5 

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran 

 

No. Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Sasaran 

Strategi  

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

1. Meningkatnya 

peran aktif 

Pemuda dan 

Organisasi 

Kepemudaan 

dalam 

Pembangunan  

 

Prosentase 

Pemuda yang 

berpartisipasi 

dan berperan 

aktif dalam 

pembangunan 

1. Perluasan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan keterampilan; 

2. peningkatan peran serta pemuda dalam 

pembangunan sosial, politik, ekonomi, 

budaya, dan agama; 

3. peningkatan potensi pemuda dalam 

kewirausahaan, kepeloporan, dan 

kepemimpinan dalam pembangunan; 

4. pelindungan generasi muda terhadap 

bahayapenyalahgunaan napza, minuman 

keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan 

penyakit menular seksual dikalangan 

pemuda. 

 

2. Meningkatnya 

Olahragawan 

berprestasi dan 

Budaya 

Olahraga di 

Masyarakat 

prosentase 

pembibitan 

olahragawan 

berbakat 

1. Pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga dalam upaya 

mewujudkan penataan sistem pembinaan 

dan Pengembangan olahraga secara 

terpadu dan berkelanjutan; 

2. peningkatan akses dan partisipasi 

masyarakat secara lebih luas dan merata 

untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani serta membentuk 

watak bangsa; 

3. peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga yang sudah tersedia untuk 

mendukung pembinaan olahraga; 

4. peningkatan upaya pembibitan dan 

Pengembangan prestasi olahraga secara 

sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; 

5. peningkatan pola kemitraan dan 

kewirausahaan dalam upaya menggali 

potensi ekonomi olahraga melalui 

Pengembangan industri olahraga; dan 

6. Pengembangan sistem dan penghargaan 

dan meningkatkan kesejahteraan atlet, 

pelatih, dan tenaga keolahragaan. 
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Setelah seluruh alternatif strategi dirumuskan dalam tabel diatas 

menjadi Strategi Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur, maka secara umum rangkaian Strategi tersebut akan 

digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan Arah Kebijakan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dari Arah Kebijakan 

Pembangunan tersebut maka disusunlah rangkaian Program Kegiatan 

yang akan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Kegiatan 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini perumusan Arah Kebijakan 

sebagai panduan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur, yang disusun dalam tabel 4.2.6 berikut ini: 
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Tabel 4.2.6 
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi 

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

Meningkatkan peran 

aktif pemuda dalam 

pembangunan dan 

menumbuhkembangkan 

jiwa Kepemimpinan, 

Kewirausahaan serta 

Kepeloporan 

Meningkatnya peran 

aktif Pemuda dan 

Organisasi 

Kepemudaan dalam 

Pembangunan  

 

Meningkatkan 

partisipasi pemuda 

dalam pembangunan  

 

1. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; 

2. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, 

budaya, dan agama; 

3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan 

kepemimpinan dalam pembangunan; 

4. pelindungan generasi muda terhadap bahayapenyalahgunaan napza, minuman 

keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan 

pemuda. 

 

Meningkatnya 

Olahragawan 

berprestasi dan Budaya 

Olahraga di Masyarakat 

Meningkatnya 

Olahragawan 

berprestasi dan 

Budaya Olahraga di 

Masyarakat 

Menumbuhkan 

budaya olahraga dan 

prestasi  

 

1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan 

penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan 

berkelanjutan; 

2. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; 

3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk 

mendukung pembinaan olahraga; 

4. Peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara 

sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; 

5. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi 

ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan 

6. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, 

pelatih, dan tenaga keolahragaan. 
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Dalam rangka penyelarasan Arah Kebijakan pembangunan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan RPJMDJawa Timur, 

maka dalam proses perumusan Arah Kebijakan tersebut harus berpedoman 

pada Tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan 

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini sebagai wujud adanya 

kesinambungan perencanaan pembangunan yang digagas oleh Gubernur 

dan Wakil Gubernur terpilih dengan perencanaan pembangunan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. 

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan dalam Renstra ini 

dengan PRJMD Provinsi Jawa Timur, memberikan gambaran bahwa 

penyusunan perencanaan pembangunan yang dirancang oleh Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dan dapat 

mencerminkan dukungan kepada Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jawa 

Timur. Dengan adanya kesesuaian tersebut diharapkan sasaran dan target 

pembangunan dapat mengena dan memberikan dampak secara langsung 

kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, 

berikut ini tabel yang berisi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, 

Strategi dan Arah Kebijkan yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

melalui penyusunan RPJMD. 
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Tabel 4.2.7 

Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD 2014 - 2019 

 

  

Visi: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" 
 

Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

MISI 1:  

Meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

yang berkeadilan 

Tujuan 2: 

Meningkatkan 

pemerataan, 

danperluasan akses 

pendidikan 

Sasaran 4: 

Meningkatnya 

kualitas peran 

pemuda, dan prestasi 

olahraga 

1. Meningkatkan 

partisipasi aktifpemuda 

dalam 

pembangunanberbasis 

komunitas 

2. Meningkatkan 

perlindungan bagi 

masa depan generasi 

muda 

3. Meningkatkan prestasi 

olahraga diberbagai 

event 

1. Peningkatan kelembagaan 

karang taruna dan/atau 

organisasi lain yang 

berafiliasi dengan 

kepemudaan 

2. Meningkatan perlindungan 

generasi muda dari bahaya 

penyalahgunaan Napza, 

minuman keras, dan 

penyebaran HIV/AIDS 

3. Peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga 
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Dari uraian tabel data RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014–2019 diatas, maka dapat ditarik benang merah keterkaitannya 

dengan perencanaan strategis pembangunan yang disusun oleh Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.Keterkaitan yang dapat 

disimpulkan adalah adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dan memeratakan hasil pembangunan, khususnya dibidang 

kepemudaan dan keolahragaan dengan meningkatkan kualitas peran 

pemuda dan prestasi olahraga. 

Perencanaan strategis pembangunan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur yang disusun seiring dan sejalan dengan 

Perencanaan didalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun diharapkan dapat memberikan dampak yang positif 

bagi masyarakat, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah 

dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 5 (lima) 

tahun kedepan. 
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BAB  V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Sebuah perencanaan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Dasar yang 

digunakan merupakan data-data realistis yang dihimpun dari berbagai sumber, 

diantaranya pusat informasi data dari instansi lain, kuisioner hasil monitoring, 

analisa data dari evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Sumber data pendukung 

merupakan masukan dari eksternal maupun internal. Data eksternal berupa isu 

strategis dan permasalahan pembangunan. Sedangkan data internal berupa 

angka-angka yang berasal dari laporan hasil kegiatan dan data hasil kuisioner 

monitoring. Data yang sudah melalui proses evaluasi dapat dijadikan nilai input 

dari Indikator Kinerja.  

Setelah memiliki data yang cukup, maka ditetapkanlah suatu acuan yang 

dikemas dalam bentuk Visi dan Misi. Dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, maka proses 

selanjutnya merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari 

pembangunan, yang disusun dalam sebuah dokumen perencanaan atau 

Renstra. Untuk dapat memastikan bahwa Sasaran yang dibidik tepat sesuai 

dengan rencana, maka ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja 

ini menjadi variabel untuk proses penilaian kinerja. Data angka yang diinputkan 

pada Indikator Kinerja ini merupakan nilai target dari capaian kinerja dalam 

kurun waktu tertentu. 

Untuk mempertegas arah pembangunan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dirancanglah kebijakan yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan Program Kegiatan, dimana setiap Program Kegiatan 

dijadikan pilar penyangga dalam upaya membangun jalan untuk mencapai Visi 

yang telah ditetapkan. Agar proses merumuskan Program Kegiatan dapat 

dilakukan dengan tepat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

melakukan berbagai upaya dengan melibatkan semua unsur SDM aparatur 

yang ada untuk melakukan tahap demi tahap proses penyusunan Program 

Kegiatan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai aspek yang terkait, 
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baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Proses perumusan Program Kegiatan yang bertahap harus berpedoman 

pada 2 (dua) Program utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu Program 

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga. Kedua program tersebut masing-masing memiliki 

program prioritas yang menjadi program unggulan, untuk selanjutnya disusun 

dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggung-

jawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat. 

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan membidangi kegiatan 

kepemudaan sebagai berikut: 

a. Penyadaran Pemuda terhadap perubahan lingkungan strategis; 

b. Pembinaan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan 

serta keterampilan diri menuju kemandirian Pemuda; 

c. Pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 

Rangkaian 3 (tiga) Kegiatan kepemudaan diatas mengakomodir program 

pembinaan pemuda yang didasari pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu Penyadaran, 

Pemberdayaan dan Pengembangan. 

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga membidangi 

kegiatan keolahragaan sebagai berikut: 

a. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat 

b. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 

c. Pengembangan Olahraga usia dini, Lanjut Usia, difabel, petualang, 

tangtaangan dan wisata. 

Susunan dari 3 (tiga) Kegiatan dibidang keolahragaan diatas bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi atlet pelajar dan penyandang disabilitas serta 

membudayakan olahraga sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat yang 

mengingiinkan hidup lebih sehat. Terdapat 3 (tiga) pilar dalam peningkatan 

prestasi, yaitu: Pembibitan, Pembinaan dan Kompetisi. Untuk dapat 

mewujudkan dengan mudah perlu adanya dukungan dari IPTEK olahraga. 
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Selain 2 (dua) Program utama diatas, terdapat juga Program-Program 

penunjang lain yang yang mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga. Berikut ini Program penunjang yang juga dilaksanakan oleh Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 

Penyelenggaraan Pemerintahan; 

5. Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga; 

6. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga. 

Terdapat 6 (enam) Program penunjang atau pendamping yang 

dipersiapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan dalam Program utama.  

 Dalam merencanakan penganggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur mengacu pada kebutuhan anggaran yang didasarkan pada 

usulan beberapa sub kegiatan yang diajukan oleh masing-masing seksi 

/bidang. Penyerapan anggaran dibagi menjadi 4 triwulan dalam 1 (satu) tahun. 

Standar penganggaran kedinasan menganut penganggaran yang membagi 

menjadi 2 (dua) yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

Berikut ini gambaran mengenai susunan Program dan Kegiatan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang telah rumuskan beserta 

pendanaan indikatif dan target dari Indikator Kinerja pada tiap kegiatannya 

dalam bentuk Tabel Matrik indikator Kinerja program selama periode 2014 – 

2019; 
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Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan/ 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 
(2013) 

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD 

( Tahun 2019 ) 

% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp 

               Program 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Indeks 
kepuasan 

masyarakat/apa
ratur terhadap 
pelayanan adm 
perkantoran 

dan 
kenyamanan 
kantor 

 

100  100 3,097,560,858   95 2,736,208,400   95 2,732,714,100   95 3,005,985,510  95 3,306,584,061   95 14,879,052,929  

Program 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Aparatur 

Prosentase 

sarana dan 
prasarana 
aparatur yang 

layak fungsi 
 

100 100 3,337,982,681   100 3,007,240,000   100 3,102,460,000   100 3,412,706,000  100 3,753,976,600   100 16,614,365,281  

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 

Pemerintah 
Daerah 
 

Prosentase 
kelembagaan 
yang tepat 
fungsi 

100 100 842,691,100   100 1,380,490,700   100 1,488,733,800   100 1,637,607,180  100 1,801,367,898   100 7,150,890,678  

Program 
Penyusunan, 

Pengendalian 
dan Evaluasi 
Dokumen 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
 

persentase 
dokumen 

penyelenggaraa
n pemerintahan 
yang disusun 
tepat waktu 

100 100 1,085,382,060   100 804,040,000   100 929,316,100   100 1,022,247,710  100 1,124,472,481   100 4,965,458,351  

Tabel 5.1 

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan 
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Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

Prosentase 
Pemuda 
berprestasi 
yang dibina 

 

 6.52 29.52 8,377,788,160  20.73 8,716,478,870  15.03 6,393,833,450  16.53 5,625,000,000 18.19 7,031,250,000  18.19 36,144,350,480  

  Prosentase 

Peran Serta 
Kepemudaan 

 -  -  -  -  -  -  - 16.53   18.19   18.19  

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 

Olah Raga 

Prosentase 
jumlah Atlet 
Pelajar 

Berprestasi 
yang dibina 
 

 8.25  8.25 9,801,368,214   27.40 15,401,512,000   9.54 10,227,608,550    10,000,000,000                  
12,500,000,000  

  57,930,488,764  

  Prosentase 
Pembinaan 

Olahraga 
pendidikan, 
rekreasi dan 

prestasi 
 

 - - - - - -    - 10.94    12.03   12.03    

Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Kemitraan 

Pemuda dan 
Olahraga 
 

Prosentase 
dokumen 
perjanjian 
kerjasama yang 

di susun 

 -  - -   - -   - -  34.75 3,182,163,000  42.37 4,773,244,500  42.37 7,955,407,500  

Program 
Pengembangan 

kebijakan dan 
manajemen 
Pemuda dan 
Olahraga 

Prosentase 
Tenaga 

Kepemudaan 
dan 
Keolahragaan 
yang mengikuti 

Pengembangan 
Manajemen 
 

 -  - -   - -   -   33.8 3,000,000,000  35.47 4,500,000,000  35.47 7,500,000,000  
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BAB  VI 

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Indikator tersebut merupakan 

suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Keberhasilan 

dalam mencapai target Indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target 

tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus memiliki kaitan yang erat 

dengan Indikator Kinerja Pembangunan Jawa Timur dalam RPJMD. Indikator 

tersebut harus mampu menterjemahkan esensi dari Indikator Kinerja yang 

ditetapkan oleh Gubernur terpilih. Dengan adanya keterkaitan antara Indikator 

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan Indikator 

Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD, maka dapat dipastikan 

bahwa Outcome dan Impact dari program kegiatan yang disusun akan mampu 

mendukung kebijakan pembangunan pemerintah provinsi Jawa Timur.  

Sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab terhadap 

pengembangan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa 

Timur, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur diberikan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan 

pembinaan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan. Fokus dari 

pembinaan kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan program penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan pemuda agar mampu mencapai pemuda 

yang berkarakter, berdaya saing dan berprestasi. Untuk dapat mengukur 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dibutuhkan 

Indikator Kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama 

kurun waktu tertentu. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur telah merumuskan Indikator Kinerja yang diselaraskan 

dengan Tupoksinya dan Indikator Kinerja Pembangunan dalam RPJMD 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indikator Kinerja yang disusun merupakan 

Indikator capaian sasaran perogram kegiatan yang akanmenjadi variabel 
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ukuran kinerja instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan target 

yang dirumuskan didalam Rencana Kerja (Renja). Sebagai gambaran dari 

optimalisasi pelaksanaan program kegiatan adalah dengan mengukur 

akuntabilitas kinerja dengan melibatkan angka-angka capaian yang termaktup 

dalam Indikator Kinerja Sasaran. Untuk mewujudkan tingginya nilai 

akuntabilitas kinerja, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra, yang 

disusun berdasarkan pada konbtribusi usulan program kegiatan yang 

direncanakan oleh bidang dalam instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur.  

Perumusan Indikator Kinerja yang benar akan memberikan dampak 

pada kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, Angka dalam 

bentuk kuantitas atau jumlah dan kualitas atau prosentase yang dihasilkan 

akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program kegiatan. Angka yang mampu diukir dalam Indikator Kinerja belum 

dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu progam kegiatan. 

Keberhasilan kinerja juga ditentukan oleh output, outcome, benefit dan 

imapact dari pelaksanaan pembangunan tersebut kepada sasaran 

pembangunan, yaitu masyarakat luas, khususnya rakyat kecil.  

Dalam Renstra ini telah dirumuskan Indikator Kinerja berdasarkan 

Sasaran  Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

beserta target capaiannya yang diperoleh dari data input setiap kegiatan yang 

diprogramkan. Untuk dapat membaca tingkat keberhasilan kinerja perlu didata 

Indikator Kinerja dari tahun awal hingga akhir perencanaan pembanguna 

jangka menengah atau RPJMD. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun RPJMD 

akan terlihat pergerakan data pada Indikator tersebut, dimana fluktuasi data 

itu merupakan gambaran capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan. 

Capaian itu dikatakan baik atau berhasil bila realisasi yang dicapai mampu 

mendekati atau sama dengan nilai target yang telah ditetapkan. 

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi acuan dalam 

menjalankan seluruh program kegiatan. Pada program peningkatan peran serta 

Kepemudaan mengarah pada kegiatan yang mengakomodasi para pemuda 
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untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan, baik 

wawasan yang berkaitan dengan Kepemimpinan, Kepeloporan maupun 

kewirausahaan. Indikator Kinerja ini akan memberikan gambaran capaian 

kinerja untuk setiap tahun dalam jangka waktu pembangunan menengah 

selama 5 (lima) tahun. 

Sedangkan bidang keolahragaan merumuskan Indikator Kinerja Sasaran 

yang dapat memberikan data capaian kinerja pembangunan. Akuntabilitas 

kinerja pembangunan olahraga di Jawa Timur dapat dilihat dari seberapa 

optimal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam 

menjalankan program kegiatannya. Sebagai dinas yang memiliki tupoksi untuk 

mengembangkan dan meningkatkan prestasi atlet pelajar dan penyandang 

disabilitas di Jawa Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran yang dapat memberikan 

gambaran mengenai pengembangan olahraga, baik dibidang prestasi, 

pendidikan maupun rekreasi. 

Dalam setiap perencanaan selalu dilengkapi dengan target-target yang 

harus dicapai. Target tersebut ditetapkan berdasarkan angka capaian yang 

realistis berdasarkan data capaian ditahun sebelumnya. Penetapan target juga 

didasarkan pada ketersediaan anggaran yang sudah diatur berdasarkan 

prioritas pembangunan yang telah dirumuskan oleh Bappeda Provinsi Jawa 

Timur. Angka-angka target yang realistis ini menjadi fokus dalam setiap 

pelaksanaan program kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa 

terlepas dari target yang telah ditetapkan. 

Angka target yang realistis ini menggambarkan adanya kesesuaian 

antara cakupan sasaran yang dapat diakomodir dengan anggaran yang 

dikeluarkan.
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Tabel 6.1. 

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019 

  

No. Indikator 

Kondisi Kinerja 

pada awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada akhir 

periode 

RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Persentase Pemuda yang 

berpartisipasi dan berperan aktif 

dalam pembangunan 

 

16.62 26.13 29.52 20.73 15.03 16.53 18.19 18.19 

2 Persentase pembibitan 

olahragawan berbakat 

 

16.07 37.96 8.64 13.73 24.63 25.86 27.15 27.15 
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Dari Tabel 6.1. dapat dilihat data Indikator Kinerja Sasaran dari Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur beserta angka target yang 

harus dicapai selama periode 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan. 

Target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan 

pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Adanya kenaikan 

target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan 

pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat 

membarikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan 

program kegiatan.Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja 

tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Perhatian yang 

diberikan oleh pimpinan ini dapat memberikan dorongan motivasi kepada 

jajaran eselon 3 dan 4 serta staf untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan 

dampak yang cukup signifikan. 

2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur yang tertuang didalam Renstra 2014 – 2019 

akan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap kinerja yang 

akan menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dinas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya di bidang kepemudaan 

dan keolahragaan. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut arah 

pembangunan yang dilakasanakn dapat berjalan sesuai rencana dan hasil 

pembangunan berupa outcome dan benefit dapat diukur akuntabilitasnya. 

Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-

benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur. 

Sebagai bentuk dari perwujudan dukungan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan pembangunan Jawa Timur 

yang termaktub dalam RPJMD, maka Indikator Kinerja yang telah dirumuskan 

tersebut dapat disimpulkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Bidang 

Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi bagian dari Indikator Kinerja 

Pembangunan Jawa Timur dalam RPJMD. Untuk itu, maka dirumuskanlah 

Indikator Kinerja bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam RPJMD Jawa 

Timur sebagai berikut: Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan 
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berperan aktif dalam pembangunan dan Persentase pembibitan 

olahragawan berbakat. 

Penetapan 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut merupakan hasil konsultasi 

dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur, sebagai mitra kerja dalam proses 

perencanaan pembangunan. Kedua Indikator Kinerja hasil konsultasi diatas 

merupakan Indikator Kinerja outcome, yang akan menggambarkan keluaran 

dari seluruh program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur sesuai dengan yang telah direncanakan didalam Renstra. Dengan 

adanya keterkaitan Indikator Kinerja diatas, maka proses penyusunan 

perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Timur 

dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang 

telah ditetapkan didalam Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2014-2019 ini. 

Adanya keselarasan antara Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan 

RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka kontribusi dari Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga akan membeirkan peluang untuk tercapainya 

tujuan pembangunan jangka menengah yang saat ini dalam proses 

penyusunan. Sebagai bentuk visual keterkaitan kedua Indikator Kinerja 

Sasaran tersebut maka disajikan dalam Tabel 6.2.diatas. 

Poin penting dari keterkaitan kedua Indikator Kinerja tersebut adalah 

lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan 

dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting 

dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Pemuda-

pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih 

payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan 

terbentuknya squad atlet pelajar yang berprestasi, yang sejauh ini menjadi 

acuan keberhasilan dari proses pembinaan olahraga di Jawa Timur. Adanya 

atlet pelajar yang berprestasi ini dapat menggambarkan  kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timut yang dimulai dari program 

pembibitan atau talent scouting bagi atlet pelajar dan penyandang disabilitas 

untuk berprestasi di bidang olahraga. 
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Dengan melihat angka prosentase capaian kinerja dari Indikator Kinerja 

yang ada, akan memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi  kinerja 

secara menyeluruh. Capaian Indikator ini nantinya menjadi awal dari 

pengukuran akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah secara umum. 

Dampak dari ditetapkannya target Indikator Kinerja tersebut 

mengharuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur harus dapat menggambarkan bagaimana perencanaan ini 

mampu untuk mewujudkan tercapainya target tersebut.Pencapaian target ini 

berdampak pada tanggung jawab dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan perencanaan 

pembangunannya nanti. Pertanggungjawaban yang diemban diwujudkan 

dengan melaksanakan seluruh rencana kegiatan sesuai Tupoksi, Jukni dan 

Juklak yang sudah ada. Dari seluruh target itu akan membawa pada 

terwujudnya cita-cita pembanguna Jawa Timur yang tercermin pada Visi dan 

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu fokus pada 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, melalui pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan (Propoor dan Progrowth). 
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BAB  VII 

PENUTUP 

 
Renstra Review Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 merupakan sebuah pedoman perencanaan program maupun 

kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam 

kurun waktu selama 5 (lima) tahun.  

Renstra ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan 

Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Jawa Timur ini menjadi lebih baik lagi di 

waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-

tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari 

setiap Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan Olahraga baik di 

tingkat Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait.  

Harapan kami, semoga dengan adanya Renstra Review ini bermanfaat 

bagi perkembangan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Jawa Timur. 

 

 Surabaya,        Maret 2017 
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 
 

Drs. SUPRATOMO, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP.  19610825 198903 1 005 
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VISI :

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

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

 

TUJUAN : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

TUGAS :

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

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

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

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Prosentase Akhir Perencanaan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

TAHUN 

DASAR

2014

Target Target   Target   Target   Target   Target   

1 5 6 7 8 9 10 11 14

 
1. Perluasan kesempata 

memperoleh pendidikan dan 

keterampilan.

2. Peningkatan peran serta 

pemuda dalam pembangunan 

sosial, politik, ekonomi, budaya, 

dan agama.

3. Peningkatan potensi pemuda 

dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan 

Kepemimpinan dalam 

pembangunan.

4. Pelindungan generasi muda 

terhadap bahaya 

penyalahgunaan napza, 

minuman keras, penyebaran 

penyakit HIV/AIDS, dan penyakit  

menular seksual dikalangan 

pemuda.

DISPORA 

PROV. 

JATIM

16.53 18.19 Program 

Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan

26.13 29.52 20.73 15.031 Meningkatnya peran aktif 

Pemuda dan Organisasi 

Kepemudaan dalam 

Pembangunan 

1. Persentase 

Pemuda yang 

berpartisipasi 

dan berperan 

aktif dalam 

pembangunan

Jumlah pemuda

 kader Provinsi

Jumlah pemuda yang berorganisasi di Tk. 

Provinsi

X

100 %

16.62

2 3 4 12 13

SUMBER 

DATA / 

PENJABURAIAN
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA
2013

2015 2016 2017 2018 2019
KEBIJAKAN

Persentase pembibitan olahragawan berbakat

NO

SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA 

PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM/

KEGIATAN

Jumlah atlet berprestasi (Tingkat Nasional)

MATRIK RENSTRA  (REVIEW)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2014 - 2019

Pemuda dan Olahragawan yang berkarakter, berdaya saing dan berprestasi.

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

Olahraga serta tugas pembantuan.

Persentase Pemuda yang berperan aktif dalam 

pembangunan



TAHUN 

DASAR

2014

Target Target   Target   Target   Target   Target   

1 5 6 7 8 9 10 11 14

 

2 3 4 12 13

SUMBER 

DATA / 

PENJABURAIAN
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA
2013

2015 2016 2017 2018 2019
KEBIJAKAN

NO

SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA 

PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM/

KEGIATAN

1. Pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga dalam 

upaya mewujudkan penataan 

sistem pembinaan dan 

Pengembangan olahraga secara 

terpadu dan berkelanjutan.

2. Peningkatan akses dan 

partisipasi masyarakat secara 

lebih luas dan merata untuk 

meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani serta 

membentuk watak bangsa.
3. Peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga yang sudah 

tersedia untuk mendukung 

pembinaan olahraga.

4. Peningkatan upaya pembibitan 

dan Pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, 

berjenjang, dan berkelanjutan.

5. Peningkatan pola kemitraan dan 

kewirausahaan dalam upaya 

menggali potensi ekonomi 

olahraga melalui 

Pengembangan industri 

olahraga.

6. Pengembangan sistem dan 

penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan 

tenaga keolahragaan.

24.63

1261

25.86

1055

27.15

1288

Program 

Pembinaan 

dan 

Pemasyarakat

an Olahraga

DISPORA 

PROV. 

JATIM

37.96

1181

8.64

1181

13.73

1121

2 Meningkatnya Olahragawan 

berprestasi dan Budaya 

Olahraga di Masyarakat

2.

3.

Persentase 

pembibitan 

olahragawan 

berbakat

Jumla atlet yang 

berprestasi 

(Tingkat 

Nasional)

Jumlah binaan olahraga rekreasi, pendidikan 

dan prestasi

Jumlah pelaku keolahragaan

X

100 %

Jumlah atlet yang meraih prestasi atau juara I, 

II dan III pada kompetisi/kejuaraan tingkat 

Nasional

16.07

1181


