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KATA PENGANTAR 

Salam Olahraga…JAYA !!! Pemuda…MAJU !!! Jawa Timur…JAYA LUAR BIASA 

Siapa Kita…INDONESIA !!! NKRI…HARGA MATI !!! 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini menyajikan hasil pengukuran 

sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 

periode Tahun 2017 yang disusun berdasarkan capaian indikator Kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Segenap kemampuan, gagasan 

dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-

masing. 

Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga dapat menjadi pangkal tolak 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada periode berikutnya. 

Dengan disusunya LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan 

Kinerja bagi internal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dan 

menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi 

terkait Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Melalui 

laporan kinerja ini pula diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan 

kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga serta dapat memberikan umpan 

balik berupa saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan 

pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga kedepannya. 

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian penyusunan buku laporan ini. Terima 

kasih.  
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, 

evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah pertama, Meningkatnya peran aktif 

pemuda dan organisasi kepemudaan dalam Pembangunan, dan sasaran kedua, 

yaitu meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat, 

Indikator kinerja Tahun 2017 adalah Prosentase (%) Pemuda yang berpartisipasi 

dan berperan aktif dalam pembangunan dengan target sebesar 15,03%,  

Persentase (%) Pembibitan olahragawan berbakat dengan target sebesar 

24,63%. 

Capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis yang pertama, yaitu 

Prosentase (%) Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

pembangunan adalah 96,03% sedangkan sasaran  strategis yang kedua, yaitu 

Persentase (%) Pembibitan olahragawan berbakat sebesar 96,54%. 
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BAB  I 

         PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument 

pertanggung-jawaban  yang akurat dan strategis sebagai langkah awal 

untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP 

merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya 

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

mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat 

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

dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah 

disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, 

dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan 

pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung 

oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.  

Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan 

memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan 

program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang 

mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat 

saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan 

optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. 

Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi 

pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang 

terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur benar-benar dapat 

dirasakan oleh segenap masyarakat Jawa Timur khususnya dan 

Indonesia pada umumnya.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk 

mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Kepemudaan dan 

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

sehingga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

mampu eksis dan unggul diera perubahan global yang cepat dan dalam 

tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana 

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

menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada 

optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat. 

2. Dasar Hukum  

Dasar hukum yang melandasi pembuatan LKjIP adalah : 

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

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

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme;  

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

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

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

Kabinet Gotong Royong  

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

Kepala Lembaga Administrasi Negara;  

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

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali 

diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; 

7) Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan 

Presiden Nomor 48 Tahun 2002;  

8) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan 

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

Kinerja Instansi Pemerintah;  

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

dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah 

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

11) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 

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

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teksnis perjanjian 

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja 

instansi; 

13) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 62 Tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata 

kerja dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Jawa Timur 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 

4(empat) bidang. 

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor nomor 62 Tahun 

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi 

serta tata kerja Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Jawa Timur 

menyatakan;  

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang 

Kepemudaan dan olahraga; 
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(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi. 

Dengan susunan organisasi, terdiri atas:  

a.  Sekretariat, membawahi:  

1. Sub Bagian Tata Usaha;  

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan  

3. Sub Bagian Keuangan.  

b. Bidang Kepemudaan, membawahi:  

1. Seksi Penyadaran Pemuda;  

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan  

3. Seksi Pengembangan Pemuda.  

c.  Bidang Keolahragaan, membawahi:  

1. Seksi Olahraga Rekreasi;  

2. Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi; dan  

3. Seksi Olahraga Khusus.  

d.  Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan, membawahi:  

1. Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga;  

2. Seksi Pengembangan Kreativitas; dan  

3. Seksi Sarana dan Prasarana.  

e.  Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan, 

membawahi:  

1. Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan;  

2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan  

3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.  

f.  UPT; dan  

g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-
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masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

2. Uraian tugas dan fungsi 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur, mempunyai 

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kepemudaan dan 

olahraga serta tugas pembantuan serta dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan 

olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1. Sekretariat  

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan; 

b. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. pengelolaan administrasi keuangan; 

d. pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah; 

f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; 
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g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di 

bidang kepegawaian; 

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan  

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

2.1.1. Sub Bagian Tata Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan 

pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan 

dan perpustakaan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan 

keprotokolan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan 

masyarakat; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan kepegawaian 

mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, 

Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji 

Aparatur Sipil Negara, 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 

pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, 

pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;  

f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di 

bidang kepegawaian; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  
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2.1.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan 

koordinasi penyusunan program; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program; 

d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan; 

e. menyiapkan bahan penghimpunan data, perencanaan dan penyusunan 

anggaran serta kebijakan; 

f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; 

dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

2.1.3. Sub Bagian Keuangan 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk 

pembayaran gaji pegawai; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;  

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan 

penatausahaan keuangan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadminitrasian aset dan menyusun 

laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan 

penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah;  

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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2.2. Bidang Kepemudaan  

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, 

mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan 

dan kreativitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), 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 kreativitas kepemudaan; 

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan 

dan kepramukaan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

2.2.1. Seksi Penyadaran Pemuda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, 

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. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan wawasan dan kreativitas 

pemuda; 
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f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran kader pemuda melalui 

pendidikan kesadaran bela negara; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif 

terhadap bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif, sex bebas, 

HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia 

dan penurunan kualitas moral; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui 

program pertukaran pemuda dan jambore pemuda indonesia; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran 

lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan 

kepramukaan; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

2.2.2. Seksi Pemberdayaan Pemuda 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, 

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. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, 

ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya pemuda; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, 

kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan 

kegiatan kepemudaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda 

di tingkat regional dan internasional; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  
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2.2.3. Seksi Pengembangan Pemuda 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengembangan 

kepemimpinan pemuda; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan 

pemuda; 

c. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

pengefektifkan pengembangan kepemudaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, 

pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, 

pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta 

pengembangan sentra kewirausahaan pemuda; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan budaya kreativitas 

pemuda; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

2.3. Bidang Keolahragaan  

   Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, 

mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelayanan olahraga pendidikan, 

olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga khusus secara 

berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai 

fungsi:  

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; 
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d. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan, festival, 

lomba, kompetisi olahraga dan pengembangan olahraga khusus;  

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; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

2.3.1.  Seksi Olahraga Rekreasi 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga rekreasi; 

b. menyiapkan bahan rumusan perencanaan pelaksanaan kegiatan 

olahraga rekreasi; 

c. menyiapkan bahan pedoman olahraga rekreasi; 

d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga rekreasi; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penggalian, pengembangan jenis dan 

kegiatan festival serta lomba olahraga rekreasi; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan 

olahraga tradisional; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengirimkan olahragawan pada 

kegiatan festival dan lomba olahraga rekreasi; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan festival 

dan lomba olahraga rekreasi; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

2.3.2.  Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, 

mempunyai tugas:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga pendidikan dan 

prestasi; 
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b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan 

peningkatan olahraga pendidikan, olahraga prestasi yang berjenjang, 

berkesinambungan, berkelanjutan dan berbasis iptek; 

c. menyiapkan pedoman kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi; 

d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pembibitan olahraga 

pendidikan dan olahraga prestasi; 

f. menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan sentra-sentra 

olahraga pendidikan dan prestasi; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran potensi dan kemampuan 

bibit olahragawan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengirimkan olahragawan pada 

event kejuaraan olahraga pendidikan dan prestasi; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga 

pelajar sesuai jadwal kejuaraan; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

2.3.3.  Seksi Olahraga Khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, 

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. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran potensi dan kemampuan 

bibit olahragawan olahraga khusus;  
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g. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengiriman olahragawan khusus 

pada event kejuaraan dan lomba; 

h. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga khusus; 

dan 

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

2.4. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan  

Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, 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. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bidang Kemitraan Kepemudaan dan 

Keolahragaan, mempunyai fungsi:  

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;  

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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2.4.1.  Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, 

mempunyai tugas:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama kepemudaan dan 

keolahragaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerjasama kepemudaan dan 

keolahragaan; 

c. menyiapkan bahan penyusunan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan 

kerjasama kepemudaan dan keolahragaan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama 

kepemudaan dan keolahragaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral, lintas 

daerah, dan luar negeri; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan industri 

olahraga dan kewirausahaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan pusat 

kesehatan olahraga; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan 

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

2.4.2.  Seksi Pengembangan Kreativitas 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan pengembangan 

kreativitas kepemudaan dan keloahragaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan 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; 
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e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha 

kreativitas kepemudaan dan keolahragaan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha 

kreativitas kepemudaan dan keolahragaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pusat pengembangan kreativitas 

kepemudaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pengembangan usaha 

kreativitas kepemudaan dan keolahragaan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan pengembangan kreativitas pemuda; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

2.4.3.  Seksi Sarana dan Prasarana  

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, 

mempunyai tugas:  

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebijakan, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan sarana, prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan 

sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 

sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pemanfaatan, fasilitasi sarana 

prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan; 

g. menyiapkan bahan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan 
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i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

 

2.5. Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan  

dan Keolahragaan  

Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan peningkatan kualitas manajemen, penguatan tata 

kelola kelembagaan serta standarisasi, akreditasi dan sertifikasi 

kepemudaan dan keolahragaan.  

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; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

2.5.1. Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan  
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, 

mempunyai tugas:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penguatan 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. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pengembangan 

organisasi kepemudaan dan keolahragaan secara periodik; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan kemampuan menejerial 

pengelola organisasi kepemudaan dan keolahragaan; dan  

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

2.5.2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, 

mempunyai tugas:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pengelola lembaga kepemudaan dan keolahragaan;  

b. menyiapkan bahan penyusunan 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. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan inovasi manajemen 

kepemudaan dan keolahragaan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia 

pengelola lembaga dan pelaku kepemudaan dan keolahragaan;  



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 Page 18 
 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan 

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

2.5.3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, 

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. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

standarisasi, akreditasi, sertifikasi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan standarisasi, akreditasi dan 

sertifikasi kepemudaan dan keolahragaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan kepemudaan 

dan keolahragaan; dan 

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

2.6. UPT 

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi 

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur tersendiri 

2.7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 
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senior. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 

Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

C. KEADAAN PEGAWAI DAN SARANA PRASARANA 

1. Keadaan Pegawai 

a) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

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

orang pegawai laki-laki dan 43 orang pegawai perempuan. 

b) Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut: 

-   Golongan   I/a =     0 orang 

-   Golongan   I/b =     2 orang 

-   Golongan   I/c =     0 orang 

-   Golongan   I/d =     2 orang 

- Golongan   II/a =   1 orang  

- Golongan   II/b =   80 orang 

- 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 
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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 

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 
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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 

 

D. ISU STRATEGIS 

Isu strategis merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program kerja Dispora Provinsi Jawa Timur, 

sehingga arah dan bobot dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu 

mencerminkan kualitas kinerja dan memberikan nilai tambah diberbagai 

bidang kehidupan dimasyarakat yang bakan berdampak pada kemampuan 

masyarakat kedalam meningkatkan standar kehidupan yang lebih layak dan 

bermartabat. 

 Penetapan Isu Strategis ini didasarkan pada kondisi nyata 

dimasyarakat yang dirangkum didalam 5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur, yang secara umum telah mencerminkan aspek 

kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Keberadaan masyarakat tidak hanya 

sebagai obyek pembangunan melainkan memberikan kemampuan kepada 
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masyarakat untuk mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. 

Dengan demikian akan diperoleh suatu kajian yang matang untuk kemudian 

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

bentuk perencanaan program kegiatan yang tertuang didalam Renja 2016. 

Adapun 5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur adalah 

1. Pengentasan Kemiskinan; 

2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; 

3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; 

4. Pertumbuhan Ekonomi; 

5. Pengurangan Tingkat Kesenjangan Pembangunan atau Disparitas Wilayah. 

Isu strategis Dispora Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Tupoksi yang 

sudah ditetapkan dan dikaitkan dengan 5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga terjadi kesinambungan arah dan tujuan 

pembangunan secara umum. Keterkaitan antara Tupoksi dengan 5 IKU 

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

merupakan pengukuran perbandingan antara tingkat harapan hidup, melek 

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

mengalami peningkatan dari Tahun 2009 sebesar 71,06 meningkat menjadi 

75,54 di Tahun 2011. Sehingga untuk mempertahankan keberhasilan tersebut, 

Dispora Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk berperan, khususnya 

dalam pembangunan bidang kepemudaan. Berikut ini isu strategis Dispora 

Provinsi Jawa Timur: 

1. ISU STRATEGIS BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN 

KEPEMUDAAN 

 Isu berkurangnya peran-serta pemuda dalam pembangunan saat ini 

mengindikasikan kecenderungan bahwa pemuda sebagai obyek 

pembangunan yang pasif. Diera global saat ini pemuda seharusnya 

menjadi subyek pembangunan aktif atau penggerak roda pembangunan 

ekonomi. Sebagai bagian dari penggerak pembangunan ekonomi pemuda 

bukan lagi menjadi beban pemerintah. Untuk dapat memberikan nilai 

tambah bagi keberadaan pemuda dibutuhkan peningkatan wawasan, 
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keterampilan, produktifitas dan kreatifitas, melalui berbagai bentuk 

kegiatan pembekalan dalam bentuk pelatihan dan seminar. 

Pelatihan yang sudah sering dilaksanakan selama ini masih belum 

cukup untuk membekali para  pemuda agar menjadi tenaga yang siap 

berperan menjadi pemuda produktif. Masih banyak proses pembekalan 

yang harus mereka dapatkan sehingga mampu menjadi pemuda produktif 

yang mandiri. Sebagai pemuda yang produktif harus memiliki keterampilan 

dan kreatifitas, sehingga mampu mengabdikan dirinya untuk menjadi 

pelopor dalam berinisiatif dan memberikan motivasi kepada masyarakat 

hingga mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar dapat 

berperan dalam perputaran roda ekonomi masyarakat kecil. 

Dengan berputarnya roda perekonomian dimasyarakat akan 

membawa dampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

Perputaran roda ekonomi akan memberikan umpan balik terhadap 

peningkatan standar hidup masyarakat. Strandar Hidup adalah batasan 

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

yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata perorang 

(pendapatan perkapita). 

Peningkatan standar hidup masyarakat merupakan bagian dari 

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

Jawa Timur berkepentingan untuk meningkatkan IPM yang merupakan 

cerminan dari pelaksanaan pembangunan masyarakat. Dengan adanya 

perbaikan ekonomi, maka masyarakat akan mampu untuk meningkatkan 

standar hidupnya, sehingga dapat berdampak terhadap meningkatnya nilai 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur.  

2. ISU STRATEGIS BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN 

KEOLAHRAGAAN 

  Isu kemerosotan prestasi olahraga Nasional ditingkat internasional 

dan Isu penurunan tingkat kesehatan dimasyarakat menjadi dua isu 

penting Dispora Provinsi Jawa Timur. Penurunan prestasi olahraga menjadi 

pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 
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mengambil peran dalam meningkatkan prestasi olahraga, melalui 

pembibitan dan pembinaan olahraga yang dimotori oleh Dispora Provinsi 

Jawa Timur, khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa.  

  Dengan program pembibitan dan pembinaan olahraga yang 

dilakukan oleh Dispora Jawa Timur akan mampu menunjang prestasi 

olahraga Jawa Timur ditingkat Nasional. Dengan prestasi olahragawan 

menjadi yang terbaik ditingkat Nasional maka akan mewakili Indonesia di 

event tingkat Internasional. Dengan demikian diharapkan peningkatan 

prestasi olahraga Indonesia ditingkat Internasional dapat diwujudkan 

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

menunjukkan prestasi yang gemilang.  

 Isu yang kedua berkenaan dengan rendahnya tingkat kesehatan 

masyarakat, salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat 

dikarenakan kurang berolahraga. Isu tersebut menjadi acuan bagi Dispora 

Provinsi Jawa Timur dalam berperan membudayakan kembali kegemaran 

berolahraga dimasyarakat, sehingga olahraga menjadi suatu kebiasaan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Program pembudayaan olahraga 

dimasyarakat lebih difokuskan pada kegiatan olahraga massal yang 

melibatkan peran-serta dan partisipasi masyarakat secara luas. Semakin 

banyak partisipasi maysarakat dalam kegiatan olahraga yang 

diselengarakan Dispora Provinsi jawa Timur, akan memacu tumbuhnya 

budaya olahraga dimasyarakat. Dengan bertumbuhnya budaya olahraga 

dimasyarakat akan membawa dampak pada pembangunan masyarakat 

yang sehat dengan biaya yang relatif lebih murah dan terjangkau oleh 

masyarakat. Meningkatnya jumlah masyarakat yang sehat akan 

mempengaruhi nilai Harapan Hidup, yang merupakan salah satu faktor 

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

  Dari kedua isu strategis dan kegiatan-kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan, semua mengacu pada peningkatan nilai harapan hidup dan 

pencapaian standar hidup masyarakat di Jawa Timur. Kegiatan yang 

diberikan berupa pelatihan dan seminar untuk mengasah keterampilan dan 

pemberian wawasan, yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan 



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 Page 25 
 

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

tiap individu. Kesemuanya itu akan bermuara kepada peningkatan IPM 

Jawa Timur yang akan berdampak pada akuntabilitas Jawa Timur dalam 

optimalisasi kinerja dan menjadi salah satu provinsi yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkelanjutan di Indonesia. 

 

E.  SISTEMATIKA PENYAJIAN  

 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahulan 

 Berisi mengenai latar belakang disusunnya laporan 

Ankutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Maksud dan 

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

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 

2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2019.  

Serta adanya dua Isu Strategis Dispora Provinsi Jawa Timur yang 

dikaitkan dengan dua Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

Bab. II: Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja 

 Berisi tentang  Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019, 

yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Pembangunan, Rencana 

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

penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. 

Bab. lll: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 

 Berisi mengenai Pengukuran Kinerja Tahun 2017 yang 

memuat prosentase capaian target kinerja terhadap Penetapan 

Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di 
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masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang 

sudah terpenuhi target dan atau belum terpenuhi targetnya maka 

dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan 

akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung-

jawabkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur kepada Gubernur. 

Bab  lV: Penutup 

 Bab ini berisi  kesimpulan dari uraian tersebut diatas, agar 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur secara sistematis dan sistemik, 

sehinga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan 

hasil yang akan dicapai yang pada akhirnya pihak yang 

berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi 

terhadap program-progran dinas untuk dilakukan perbaikan dan 

peningkatan di tahun berikutnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu 

proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

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

dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. 

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

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

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

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

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

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

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614). 

RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka 

menengah  dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang 

lebih mikro dan  operasionaloleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana 

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

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

Tahunan atau RKT 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019 

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa  Timur Tahun 

2014 – 2019 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka 

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

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2014 Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

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

Berdasarkan Visi dan Misi beserta Tujuan Pembangunan Provinsi 

Jawa Timur, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Kepemudaan dan 

Keolahragaan adalah meningkatnya kualitas peran Pemuda dan 

Prestasi Olahraga. 

A.2. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan 

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

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

ditetapkan, yaitu Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan, maka 

sasaran Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya peran serta Pemuda dan organisasi Kepemudaan 

dalam Pembangunan Nasional; 

2. Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga di 

Masyarakat. 

A.3.  Strategi Pokok Pembangunan 

       Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran sebagai berikut; 

 

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 

Meningkatkan pelayanan 

kepemudaan yang berkualitas untuk 

menumbuhkan jiwa patriotisme, 

budaya prestasi dan profesionalitas, 

serta untuk meningkatkan partisipasi 

dan peran aktif pemuda di berbagai 

bidang pembangunan melalui 

pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan dan kepeloporan 

Pemuda. 

2. Meningkatnya 

Olahragawan 

Berprestasi dan 

a. Prosentase 

pembibitan 

olahragawan 

Meningkatkan prestasi olahraga di 

tingkat regional, nasional dan 

internasional, melalui 
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Budaya 

Olahraga di 

Masyarakat  

berbakat; 

 

b. Jumlah atlet 

berprestasi 

 

pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga dalam upaya 

mewujudkan penataan sistem 

pembinaan dan pengembangan 

olahraga secara terpadu , 

sistematik, berjenjang, dan 

berkelanjutan. 

 

A.4. Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam pembangunan 

kepemudaan dan keolahragaan, yakni: 

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk 

menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, 

serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di 

berbagai bidang pembangunan, melalui:  

a. bela negara;  

b. kompetisi dan apresiasi pemuda;  

c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai 

potensi dan keahlian yang dimiliki;  

d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, 

beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;  

f. pendampingan pemuda;  

g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan 

pendidikan serta keterampilan;  

h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi 

dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan 

i. pengembangan pendidikan kepramukaan. 

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui: 

a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

keterampilan;  
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b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dan agama;  

c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, 

kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan  

d. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan 

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

penyakit menular seksual di kalangan pemuda. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, 

melalui:  

a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, 

termasuk media massa;  

b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi dan olahraga layanan khusus;  

c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, 

pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, 

dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan  

d. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas 

dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran 

jasmani serta membentuk watak bangsa. 

4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan 

internasional, melalui:  

a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya 

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan 

olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; 

b. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan 

berkelanjutan;  

c. penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan 

andalan;  

d. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;  
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e. pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga 

keolahragaan berprestasi;  

f. pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan; 

g. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia 

untuk mendukung pembinaan olahraga; 

h. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; 

i. pengembangan sentra keolahragaan (PPLPD) untuk pembibitan 

olahragawan;  

j. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, 

pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga 

prestasi; 

k. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya 

menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan 

industri olahraga; dan 

l. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 

5. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, 

keolahragaan, dan kepramukaan melalui 

a. terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan 

kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan 

Pengembangan kepemudaan; 

b. terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam 

pendidikan kepramukaan; 

c. terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam 

pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan. 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja yang tertuang didalam Penetapan Kinerja Dispora 

Provinsi Jawa Timur merupakan acuan kinerja sepanjang Tahun 2017, 

dimana semua kegiatan berpedoman kepada IKU dan prosentase target yang 
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telah ditetapkan. Dari serangkaian kegiatan diharapkan dapat ditarik suatu 

pengukuran yang dapat merumuskan akuntabilitas kinerja Dispora Provinsi 

Jawa Timur. Hasil pengukuran ini dijadikan pedoman peningkatan kinerja 

Dispora Provinsi Jawa Timur. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan Pengukuran Kinerja 

Dispora Provinsi Jawa Timur Tahun 2017; 

Tabel Perjanjian Kinerja 

NO. SASARAN RENJA INDIKATOR KINERJA TARGET 

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

1 Meningkatnya peran 

aktif Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan 

dalam Pembangunan 

Prosentase Pemuda yang 

berpartisipasi dan berperan aktif 

dalam pembangunan 

 

15,03% 

2 Meningkatnya 

Olahragawan 

Berprestasi dan Budaya 

Olahraga di Masyarakat 

Prosentase Pembibitan 

Olahragawan berbakat 

24,63% 

 

Jumlah atlet berprestasi 

 

 

1.261 

orang 

 

Tabel Pengukuran Kinerja 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET FORMULASI PENGHITUNGAN 

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

1 Prosentase Pemuda yang 

berpartisipasi dan berperan 

aktif dalam pembangunan 

 

15,03% Jumlah pemuda 

 kader Provinsi 

Jumlah pemuda yang berorganisasi 

di Tk. Provinsi 

 

 

 

X 100% 

2 Prosentase Pembibitan 

Olahragawan berbakat 

24,63% Jumlah atlet pelajar berprestasi 

Jumlah Olahragawan pelajar 

 

X 100% 

 

Jumlah atlet berprestasi 

 

1.261 

orang 

Jumlah atlet yang meraih berprestasi ditingkat 

Nasional (Juara 1,2 dan 3) 

 



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 Page 33 
 

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat umum sehingga 

perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan disesuaikan 

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

bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa TimurTahun 2014-2019 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) 

Nomor: 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT yang sudah 

tersusun diterjemahkan oleh tiap bidang kedalam bentuk kegiatan-kegiatan 

dalam 1 Tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKjIP DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 Page 34 
 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

Kebutuhan Dana 
(Rp.000) 

I.  Program Pelayanan 
Administrasi 

Perkantoran 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat/Aparatur 
terhadap pelayanan 
adm perkantoran dan 

kenyamanan kantor 

100 % 2.782.496.900 Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 Indeks Kepuasan 
Masyarakat/Aparatur 
terhadap pelayanan 
adm perkantoran dan 

kenyamanan kantor 

100 % 3.118.468.300,00 Antara 
rancangan 
awal RKPD 
dengan hasil 
analisis 
kebutuhan 
menunjukkan 
kesesuaian 

1. Pelaksanaan 
Administrasi 
Perkantoran 

Provinsi 

Jatim 

Persentese 
terpenuhinya kebutuhan 
operasional administrasi 

perkantoran 

100 % 2.782.496.900 Pelaksanaan 
Administrasi 
Perkantoran 

Provinsi 

Jatim 

Persentese 
terpenuhinya 
kebutuhan operasional 
administrasi 
perkantoran 

100 % 3.118.468.300,00 

 II. Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

 Prosentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur  yang layak 
fungsi 

100 % 3.407.240.000 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Aparatur 

 Prosentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur yang layak 
fungsi 

100 % 3.202.460.000,00   

2. Penyediaan peralatan 
dan kelengkapan 
Sarana dan Prasarana 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Penyediaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana dan 

Prasarana yang tersedia 

197 

Orang 
1.741.760.000         Penyediaan 

peralatan dan 
kelengkapan Sarana 

dan Prasarana 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Penyediaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 
tersedia 

194 

Orang 
1.429.210.000,00           

3. Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan Sarana 
dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana dan 
Prasarana yang tersedia 

150 
paket 

1.665.480.000 Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan Sarana 
dan Prasarana 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Pemeliharaan 
peralatan dan 
kelengkapan sarana 
dan Prasarana yang 

tersedia 

15 Paket 1.773.250.000,00  

III. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemerintah Daerah 

  Prosentase 
kelembagaan yang 
tepat layak fungsi 

100 % 1.628.442.100  Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemerintah 

Daerah 

  Prosentase 
kelembagaan yang 
tepat layak fungsi 

100 % 1.488.733.800,00   

4. Koordinasi dan 
Konsultasi 
Kelembagaan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah koordinasi 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dengan aturan yang 
berlaku 

38 Kali 604.875.000 

 

Koordinasi dan 
Konsultasi 
Kelembagaan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah koordinasi 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
dengan aturan yang 
berlaku 

38 Kali 600.221.700,00 
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5. Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti pembinaan 

kapasitas SDM 

194 
orang 

1.023.547.100 Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti pembinaan 

kapasitas SDM 

193 orang 888.512.100,00  

IV. Program Penyusunan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Dokumen 
Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

  Prosentase 
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 

disusun tepat waktu 

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

  Prosentase 
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 

disusun tepat waktu 

100 %  929.316.100,00   

6. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
tersusun 

3 

Dokumen 
316.750.000 Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 
tersusun 

3 

Dokumen 
316.776.100,00  

7. Penyusunan Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Rencana Program dan 
Anggaran 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Yang 

tersusun 

LKJiP, LKPJ, LPPD, 

UKP4 

4 
Dokumen 

359.250.000 Penyusunan 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Rencana Program 

dan Anggaran 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Yang 

tersusun 

4 
Dokumen 

284.500.000,00  

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

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Dokuen yang 

terUpdate  

1 

Dokumen 
308.040.000 Penyusunan 

Pengembangan 
Pemeliharaan dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi data 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Dokuen yang 

terUpdate  

1 

Dokumen 
328.040.000,00  

V. Program 
Peningkatan Peran 

Serta Kepemudaan 

  Prosentase Pemuda 
Berprestasi yang 

dibina 

20.73 % 9.462.754.300 Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

  Prosentase Pemuda 
Berprestasi yang 

dibina 

20.73 % 6.393.833.450,00  

9. Pendidikan dan 
Latihan Dasar 

Kepemimpinan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
Berprestasi yang 

dibina 

76 Orang 2.507.984.900 Pendidikan dan 
Latihan Dasar 

Kepemimpinan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
Berprestasi yang 

dibina 

630 
Orang 

2.406.343.250,00  

10. Pengembangan 

Lembaga Kepemudaan 

Provinsi 

Jatim 

- Jumlah Lembaga 
Kepemudaan yang 
dibina 

380 

Orang 
1.142.000.000 Pengembangan 

Lembaga 
Kepemudaan 

Provinsi 

Jatim 

- Jumlah pemuda 
terampil 
berorganisasi 

630 

Orang 

1.500.000.000,00  

11. Pengembangan 
Kewirausahaan 
Pemuda 

Provinsi 

Jatim 

- Jumlah Wirausaha 

Muda yang dibina 

370 

Orang 
1.295.018.500 Peningkatan 

Kewirausahaan 
Pemuda 

Provinsi 

Jatim 

- Jumlah pemuda 
yang berjiwa 
kewirausahaan 

600 

Orang 

653.452.100,00  
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12. Penyadaran pemuda 
terhadap perubahan 

lingkungan strategis 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda yang 
di Bina 

456 
Orang 

592.750.900 Penyadaran 
pemuda terhadap 
perubahan 
lingkungan strategis 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
yang di Bina 

586 
Orang 

1.258.134.100,00  

13. Pelatihan Ketrampilan 
Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda yang 
di latih 

654 
Orang 

1.475.000.000 Pelatihan 
Ketrampilan 

Kepemudaan 

Provinsi 
Jatim 

- Jumlah Pemuda 
terampil 

632 

Orang 

575.904.000,00  

VI. Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

 Prosentase jumlah 
Atlet Pelajar 
Berprestasi yang 
dibina 

13.73 

% 
12.890.580.000 Program 

Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

 Prosentase Atlet 
Pelajar Berprestasi 
yang dibina 

13.73 % 18.090.531.300,00  

14. Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Atlet yang 

mengikuti Kompetisi 

4000 

Orang 
6.772.550.000 Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Atlet yang 

mengikuti Kompetisi 

4850 

Orang 
12.519.942.300,00  

15. Pemassalan Olahraga 
bagi pelajar, 
Mahasiswa dan 

Masyarakat 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah Masyarakat 
yang berpartisipasi 
(Olahraga Massal) 

37.234 

Orang 

2.184.619.600 Pemassalan 
Olahraga bagi 
pelajar, Mahasiswa 

dan Masyarakat 

Provinsi 

Jatim 

Jumlah pelajar, 
mahasiswa dan 
Masyarakat yang 
berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

37.234 

Orang 
3.910.589.000,00  

16. Pengembangan dan 
Pemanfaatan IPTEK 
Olahraga sebagai 
pendorong 
Peningkatan Kualitas 
Prestasi Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah Insan Olahraga 
yang dilatih 

340 
Orang 

830.000.000 Pengembangan dan 
Pemanfaatan IPTEK 
Olahraga sebagai 
pendorong 
Peningkatan 
Kualitas Prestasi 

Olahraga 

Provinsi 
Jatim 

Jumlah SDM Pelatih, 
wasit, guru olahraga 

berbasis Iptek 

1.016 

Orang 

1.660.000.000,00  

JUMLAH 31.155.533.300  33.223.342.950,00  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

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

umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi 

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

Penilaian LKjIP ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi 

perencanaan yang sudah berjalan dalam tahun bersangkutan, mulai dari 

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

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

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, dimana LKjIP merupakan 

laporan yang menampilkan data beserta analisanya dari hasil pencapaian kinerja 

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

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

terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari hasil pelaksanaan 

program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja 

Sasaran,termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan Impact atau 

dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

 Wujud pengukuran yang tertuang dalam Laporan kinerja tersebut memiliki 

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

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

capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan 

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

tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai prosentase yang memiliki 

pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahunmenjadi indikator keberhasilan 

dari program kerja jangka menengah suatu SKPD. 

 Penyusunan LKjIP ini bukan sekedar melaporkan capaian kinerja semata, 

melainkan juga sebagai media untuk mengontrol ada/tidaknya benefit atau 

keuntungan dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta adatidaknya 

korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap SKPD dengan nilai 

manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 
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A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 

 Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 menjadi sebuah tahun yang sangat 

penting. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dari pemerintah pusat 

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

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu SKPD 

yang mampu menunjukkan kinerja optimalnya dalam rangka menjalankan tugas 

dan fungsinya yang sudah menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur. 

 Sebagai bentuk pembuktian optimalnya kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur, maka disusunlah pelaporan kinerja berbasis data 

nyata dilapangan yang dilengkapi dengan analisa terperinci yang dirangkai 

menjadi sebuah laporan yang dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya. 

Adapun proses pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target 

dari setiap Indokator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan didalam Matrik 

Renstra dengan realisasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui capaiannya maka dilakukan penghitungan 

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

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

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna 

mendapatkan masukan untuk penyususnan RKT (RENJA) tahun berikutnya 

dengan strategi yang lebih tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan 

datang (performance improvement). 

 Hal ini dibuktikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur untuk tetap berkomitmen dan konsekuen dalam menjalankan semua 

program kegiatan yang sudah direncanakan secara optimal sesuai Tupoksi yang 

sudah ditetapkan.  

Untuk tetap menjaga kinerja tetap optimal, Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai strategi dan terobosan dalam 

melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan bidang kepemudaan dan 

keolahragaan di Jawa Timur. Strategi yang dilaksanakan oleh dinas adalahdengan 

memaksimalkan peran aktif SDM aparatur yang berkompeten untuk melakukan 

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

pelaksanaan setiap kegiatan. 

 Dari perencanaan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

dengan rencana dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Penilaian kinerja yang 

optimal dapat ditinjau dari pelaksanaan kinerja dan dampak dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Kegiatan yang terlaksana dengan baik akan menghasilkan 

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

memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan secara umum 

(impact). Selain optimalisasi kinerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur juga melakukan pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang lebih 

bijaksana sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan. 

 Semua bentuk kegiatan harus mengacu pada Visi dan Misi Dinas 

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

kemudianditerjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran dinas. Karena berpedoman 

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

dan Olahraga Provinsi Jawa Timur harus mampu mendukung program 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seberapa 

besar kontribusi yang mampu diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur kepada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

pengukuran kinerja yang kami laporkan dalam format LKjIP ini. 

 Dalam LKjIP pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari 

Kinerja Sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap 

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

dalam 4 (empat) katagori, sebagai berikut: 

TABEL : 3.0.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017 

NO SKALA CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN 

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

2 75 % sampai 100 % Baik 

3 55 % sampai 75 % Cukup 

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

 Untuk mengetahui efektifitas dari suatu kinerja dan manfaat dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan proses pengukuran terhadap kegiatan-

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

mengetahui secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan. Tingkat efektifitas 

kinerja harus dapat mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai 

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

manfaat yang dapat dipetik dari setiap kegiatan didasarkan pada seberapa besar 

dampak positif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. 

 Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

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

atas laporan kinerja instansi. Ruang lingkup dari penilaian dalam proses 

pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan alur 

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

Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan yang tertuang didalam Renstra, Renja 

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

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

lengkap pengukuran tersebutdisusun dan dilaporkan dalam bentuk LKjIP. 

 LKjIP disajikan bukan sekedar menyajikan angka-angka dari nilai capaian 

kinerja pelaksanaan kegiatan semata, melainkan mengukur sejauh mana hasil 

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

menunjang proses mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin 

sebagaimana menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama Gubernur Provinsi Jawa 

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

beserta evaluasi dari setiap Tujuan dan Sasaran Program Kerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Selain mengulas 

hasil kegiatan ditahun 2017, dalam LKjIP ini juga disajikan data pengukuran 

tahun-tahun sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan pembangunan 

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

dan ulasan/narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. 

Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari 

terget yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu 

mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam Tahun 2017. 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 

Tabel 3.1 
Pencapaian Kinerja Sasaran 

SASARAN/PROGRAM 
INDIKATOR 

SASARAN/INDIKATOR 
PROGRAM 

TAHUN 2017 
CAPAIAN 

(%) 
TARGET REALISASI 

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

Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi 
Kepemudaan dalam 
Pembangunan. 

Prosentase Pemuda 
yang berpartisipasi dan 
berperan aktif dalam 
Pembangunan 

15,03% 14,43% 96,03 

Program 
Peningkatan 
peran serta 
Kepemudaan. 

Prosentase Pemuda 
berprestasi yang dibina 
 

15,03% 14,43% 96,03 

Meningkatnya 
Olahragawan 
Berprestasi dan Budaya 
Olahraga di Masyarakat 

Prosentase pembibitan 
olahragawan berbakat 
 

24,63% 
 

23,73% 
 

96.54 
 

Program 
pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga. 

Prosentase jumlah atlet 
pelajar berprestasi 
yang dibina 

10,50% 10,54% 100,38 

 

Sasaran 1: 

 

Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 

dalam Pembangunan, ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu 

Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

Pembangunan. 

Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

Pembangunan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15,03% 

dan terealisasi sebesar 14,43% atau capaian sebesar 96,03%. 

Pencapaian nilai realisasi sebesar 14.43% ini diukur dari 
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prosentase pemuda kader tingkat provinsi Jawa Timur yang 

berperan aktif dalam kegiataan Penyadaran, Pemberdayaan dan 

Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan 

dan Kewirausahaan dibanding dengan jumlah pemuda yang 

beroganisasi di Jawa Timur. Nilai tersebut didapat dari hasil 

formulasi perhitungan sebagai berikut; 

Jumlah Pemuda kader 

Provinsi Jawa Timur 

 

   2.172     

   orang 

 

 
  x 100% =14,43% 

Jumlah Pemuda yang 

aktif dalam organisasi 

ditingkat Provinsi 

 

 15.048  

  orang 

Keterangan: Pemuda kader adalah pemuda yang berpartisipasi 

pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan 

dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. 

Sasaran 2: Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga 

di Masyarakat, ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu Prosentase 

pembibitan olahragawan berbakat. 

Prosentase pembibitan olahragawan berbakat pada Tahun 2017 

dengan target 24,63% dan terealisasi sebesar 23,73% atau 

capaian sebesar 96,54%. 

Pencapaian nilai realisasi sebesar 23.73% dihasilkan dari 

prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat 

Nasional (POPNAS dan PEPARPENAS), dengan formulasi 

perhitungan sebagai berikut; 

Jumlah atlet pelajar Jatim 

yang meraih Prestasi 

Nasional 

 178 

orang 

 

 

x 100% =23,78%  

Jumlah atlet pelajar yang 

dibina 

 

 750 

orang 

Keterangan: Atlet berprestasi adalah atlet peraih 

peringkat/Juara 1, 2 dan 3 tingkat Nasional. 
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Tabel 3.2 
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 

NO. SASARAN/PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI 

Th. 2016 
(n-1) 

Th. 2017 
(n) 

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

1 Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi 
Kepemudaan dalam 
Pembangunan 

Prosentase Pemuda 
yang berpartisipasi 
dan berperan aktif 
dalam 
Pembangunan 

15,03% 29,02% 14,43% 

 Program 
Peningkatan peran 
serta Kepemudaan 

Prosentase Pemuda 
berprestasi yang 
dibina 

15,03% 22.43% 14,43% 

2 Meningkatnya 
Olahragawan 
Berprestasi dan 
Budaya Olahraga di 
Masyarakat 

Prosentase 
pembibitan 
olahragawan 
berbakat 
 

24,63% 
 

13,95% 23,73% 
 

 Program 
pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Prosentase jumlah 
atlet pelajar 
berprestasi yang 
dibina 

10,50% 24,00% 10,54% 

 

Tabel 3.3 
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD 

NO. SASARAN/PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

REALISASI 
Th. 2017 

TINGKAT 
KEMAJUAN 

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

1 Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi 
Kepemudaan dalam 
Pembangunan. 

Prosentase Pemuda 
yang berpartisipasi 
dan berperan aktif 
dalam 
Pembangunan 
 

67,65% 14,43% 54,49% 

 Program 
Peningkatan peran 
serta 
Kepemudaan. 

Prosentase Pemuda 
berprestasi yang 
dibina 
 

67,65% 14,43% 54,49% 

2 Meningkatnya 
Olahragawan 
Berprestasi dan 
Budaya Olahraga di 
Masyarakat 
 
 

Prosentase 
pembibitan 
olahragawan 
berbakat 
 

46,97% 23,73% 
 

73,54% 
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 Program 
pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga. 

Prosentase jumlah 
atlet pelajar 
berprestasi yang 
dibina 

46,97 10,54% 73,54% 

 

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 

Anggaran 2017, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:  

Hambatan Eksternal:  

1.  Perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur belum didukung oleh 

program program yang terdapat pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena Perubahan RPJMD Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019 belum disahkan,  

2.  4 (empat) Bidang di SOTK yang baru hanya diakomodasi oleh 2 (dua) 

program yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Program “Peningkatan Peran serta Kepemudaan”. 

diakses oleh Bidang Kepemudaan dan Bidang Kemitraan Kepemudaan dan 

Keolahragaan, sedangkan program “Pembinaan dan Pemasyarakatan 

Olahraga diakses oleh Bidang Keolahragaan dan Bidang Pengembangan 

Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan. 

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal:  

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

berkompeten, khususnya dalam menyusun standart operasional prosedur 

pelaksanaan kegiatan;  

2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 

beberapa Bidang, sehingga kinerjanya masih rendah. 

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah 

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut; 

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

maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, 
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sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra 

untuk Tahun anggaran berikutnya; 

2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala; 

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga 

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan; 

4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. 

C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung 

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. 

Berikut disajikan tabel alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur; 

Tabel 3.4 

Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

NO SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
ANGGARAN 

(Rp) 

1. Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi Kepemudaan 
dalam Pembangunan. 

Prosentase Pemuda yang 
berpartisipasi dan berperan 
aktif dalam Pembangunan 

- 

 Program Peningkatan 
peran serta 
Kepemudaan 

Prosentase Pemuda 
berprestasi yang dibina 
 

 6.393.833.450 

2. Meningkatnya 
Olahragawan 
Berprestasi dan Budaya 
Olahraga di Masyarakat 
 

Prosentase pembibitan 
olahragawan berbakat 
 

- 
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 Program pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

Prosentase jumlah atlet pelajar 
berprestasi yang dibina 

 18.090..531.300 

 
Tabel 3.5 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

Tabel 3.6 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO SASARAN/PROGRAM 
INDIKATOR 
SASARAN 

% 
CAPAIAN 
KINERJA 

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1. Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi 
Kepemudaan dalam 
Pembangunan 

Prosentase 
Pemuda yang 
berpartisipasi 
dan berperan 
aktif dalam 
Pembangunan 

- - - 

 Program Peningkatan 
peran serta 
Kepemudaan 

Prosentase 
Pemuda 
berprestasi 
yang dibina 

96,01 % 94,18% 5,82% 

2. Meningkatnya 
Olahragawan 

Prosentase 
pembibitan 

- - - 

SASARAN/PROGRAM INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Meningkatnya Peran 
Aktif Pemuda dan 
Organisasi Kepemudaan 

dalam Pembangunan. 

Prosentase 
Pemuda yang 
berpartisipasi dan 

berperan aktif 
dalam 
Pembangunan 

15,03
% 

14,43% 96,03% - - - 

Program Peningkatan 
peran serta 
Kepemudaan 

Prosentase 
Pemuda 
berprestasi yang 
dibina 

15,03% 14,43% 96,01 %  6.393. 
833.450 

6.021.542.
510 

94,18% 

Meningkatnya 
Olahragawan Berprestasi 
dan Budaya Olahraga di 
Masyarakat 

Prosentase 
pembibitan 
olahragawan 
berbakat 

24,63
% 
 

23,73% 
 

96.54% 
 

- - - 

Program pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga. 

Prosentase 
jumlah atlet 
pelajar 
berprestasi yang 
dibina 

24,63% 23,73% 
 

100,38% 
 

 18.090 
.531.300 

17.523. 
088.096 

96,86% 
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Berprestasi dan Budaya 
Olahraga di Masyarakat 

olahragawan 
berbakat 

 Program pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

Prosentase 
jumlah atlet 
pelajar 
berprestasi 
yang dibina 

100,38% 

 

96,86% 3,14% 

 

D. PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN 

NO 
PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA DAN 
ANGGARAN P.APBD 

REALISASI 
KINERJA 

TINGKAT 

CAPAIAN 
KINERJA 

K Rp K Rp K (%) Rp 

(%) 

1. Program 

Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat/Apar

atur terhadap 
pelayanan adm 

perkantoran dan 
kenyamanan 

kantor 

 

95% 3.118.468.300 95% 2.973.311.784 100 95,35 

2. Kegiatan 

Pelaksanaan 
Administrasi 

Perkantoran 

Prosentase 

terpenuhinya 
kebutuhan 

operasional 

administrasi 
perkantoran 

 

95% 3.118.468.300 95% 2.973.311.784 100 95,35 

3. Program 
Peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana 

Aparatur 

Prosentase 
Sarana dan 

Prasarana 
Aparatur yang 

layak fungsi 

 

100 % 3.202.460.000 100% 3.065.504.104 100 95,72 

4. Kegiatan 

Penyediaan 
Peralatan dan 

Kelengkapan 

Sarana dan 
Prasarana 

Jumlah 

Penyediaan 
Peralatan dan 

Kelengkapan 

Sarana dan 
Prasarana yang 

tersedia 
 

195 

Org 

1.429.210.000 195 

org 

1.332.176.564 100 93,21 

5. Kegiatan  

Pemeliharaan 
peralatan dan 

kelengkapan 
Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah 

Pemeliharaan 
peralatan dan 

kelengkapan 
Sarana dan 

Prasarana yang 

tersedia 
 

4 

Paket 

 1.773.250.000 4 

Paket 

1.733.327.540 100 97,75 
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6. Program 
Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 
Pemerintah 

Daerah 

Prosentase 
Kelembagaan 

yang tepat fungsi 

100 %  1.488.733.800 100% 1.284.644.364 100 86,29 

7. Koordinasi dan 

Konsultasi 

Kelembagaan 
Pemerintah 

Daerah 

Jumlah koordinasi 

kelembagaan 

Pemerintah 
Daerah dengan 

aturan yang 
berlaku 

 

20 Kali  600.221.700 20 

kali 

511.495.164 100 85,22 

8. Peningkatan 
Kapasitas 

Sumber Daya 
Aparatur 

Jumlah Pegawai 
yang mengikuti 

Pembinaan 
Kapasitas SDM 

 

194 
org 

 888.512.100 194 
org 

773.149.200 100 87,02 

9. Program 
Penyusunan 

Pengendalian dan 

Evaluasi 
Dokumen 

Penyelenggaraan 
Pemerintah 

Daerah 
 

Prosentase 
Dokumen 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
yang disusun 

tepat waktu 

100 %  929.316.100 100% 787.392.700 100 84,73 

10. Kegiatan 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 

 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 
yang tersusun 

4 

Dok. 

 316.776.100 4 

Dok. 

238.291.100 100 75,22 

11. Kegiatan 

Penyusunan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan 

Rencana Program 
dan Anggaran 

 

Jumlah Dokumen 

Pelaporan Yang 

tersusun 

5 Dok.  284.500.000 5 

Dok. 

265.616.100 100 93,36 

12. Kegiatan 
Penyusunan 

Pengembangan 
Pemeliharaan 

dan Pelaksanaan 

Sistem Informasi 
data 

 

Jumlah Dokumen 
yang ter update 

3 
Dok. 

 328.040.000 3 Dok. 283.485.500 100 86,42 

13. Program 

Peningkatan 

Peran Serta 
Kepemudaan 

 

Prosentase 

Pemuda 

berprestasi yang 
dibina 

15.03 

% 

 6.393.833.450 14,43

% 

6.021.542.510 96,01 94,18 

14. Kegiatan 
Pendidikan dan 

Latihan Dasar 
Kepemimpinan 

 

Jumlah Pemuda 
yang berjiwa 

Kepemimpinan  

625 
org 

 2.406.343.250 811 
org 

2.293.543.050 129,7
6 

95,31 
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15. Kegiatan 
Pengembangan 

Lembaga 

Kepemudaan 
 

Jumlah Pemuda 
Terampil 

berorganisasi 

870 
Orang 

 1.500.000.000 870 
orang 

1.412.144.360 100 94,14 

16. Kegiatan 
Pengembangan 

Kewirausahaan 

Pemuda 
 

Jumlah Pemuda 
yang berjiwa 

Kewirausahaan 

728 
Orang 

653.452.100 776 
orang 

602.239.000 106,5
9 

92,16 

17. Kegiatan 

Penyadaran 
Pemuda terhadap 

Perubahan 
Lingkungan 

Strategis 
 

Jumlah Pemuda 

yang Tanggap 
dan Peduli 

Lingkungan 

685 

Orang 

1.258.134.100 675 

orang 

1.180.240.400 98,54 93,81 

18. Kegiatan 

Pelatihan 
Ketrampilan 

Pemuda 

 

Jumlah Pemuda 

Terampil 

156 

Orang 

575.904.000 156 

orang 

533.375.700 100 92,62 

19. Program 

Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 

Olahraga 

Prosentase 

jumlah atlet 
pelajar 

berprestasi yang 

dibina  

10.50 

% 

18.090.531.300 10,54

% 

17.523.088.096 100,3

8 

96,86 

20. Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Kompetisi 
Olahraga 

 

Jumlah Atlet yang 

mengikuti 

Kompetisi 

6.670 

Orang 

12.519.942.300 6.670 

orang 

12.143.345.590 100 96,99 

21. 
 

 
 

 
 

Kegiatan 
Pemassalan 

Olahraga bagi 
pelajar, 

Mahasiswa dan 
Masyarakat 

 

Jumlah 
Masyarakat yang 

berpartisipasi 
(Olahraga 

Massal) 

10.000 
Orang 

3.910.589.000 11000 
orang 

3.796.401.771 110 97,08 

22. Kegiatan 
Pengembangan 

dan Pemanfaatan 

IPTEK Olahraga 
sebagai 

pendorong 
Peningkatan 

Kualitas Prestasi 
Olahraga 

 

Jumlah Insan 
Olahraga yang 

dilatih 

740 
Orang 

1.600.000.000 740 
orang 

1.583.340.735 100 95,38 

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran 33.223.342.950  31.655.483.558 100. 
,51 

92,01 
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Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran 

(cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebesar 100,51% dan capaian 

serapan anggaran sebesar 92,01%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya 

evaluasi peningkatan capaian kinerja terhadap capaian penyerapan atau realisasi 

anggaran, sehingga diharapkan kedepan dapat lebih diselaraskan dan 

ditingkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur. 

Hasil evaluasi terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2016 yang disajikan oleh 

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam bentuk nilai kisaran 

mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh mencapai predikat “A” (hasil dari 

penilaian Tim SAKIP). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian 

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan 

Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan 

Capaian Kinerja. 

 

E. PRESTASI TAHUN 2017 

1. Pasukan 8 pada Paskibraka Nasional, yaitu Pembawa bendera pusaka atas 

nama Fariza Putri Salsabilah dari Kota Blitar; 

2. Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Nasional bidang Pangan atas nama Ami Yoga 

Prajati; 

3. Peringkat III Pekan Paralympian Pelajar Nasional ke VIII/2017 di Surakarta, 

dengan perolehan medali 15 Emas, 8 Perak dan 1 Perunggu; 

4. Peringkat IV Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017 di Jawa 

Tengah, dengan perolehan medali 33 emas, 29 perak dan 48 perunggu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, 

sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan 

wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang 

diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat. 

Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur pada Tahun 2017 terkait dengan bidang kepemudaan, dan 

keolahragaan yang dialokasikan di Tahun 2017, secara garis besar telah 

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

dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian 

sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang 

merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dengan nilai rata-

rata capaian sebesar 96%. Namun demikian, masih ada beberapa 

sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum dimasukkan 

kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran-

ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan 

sesungguhnya dapat diukur. 

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

beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada 

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

diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak 

dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

B. REKOMENDASI 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari hambatan yang 

dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu 

diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga 

kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi 

segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. 

Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur perlu melakukan hal-

hal sebagai berikut: 

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

maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, 

sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra 

untuk Tahun anggaran berikutnya. 

2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala. 

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga 

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan. 

4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang 

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

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait 

mengenai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja 

pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator 

untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu 

menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran 

strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur 2014-2019 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan 

stakeholder, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan 

yang profesional. 

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang 

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang 

telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

sepanjang Tahun 2017. Di masa mendatang, Dispora Provinsi Jawa Timur 

akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja 

dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang 

diharapkan. 

 

Surabaya,        Maret 2018 
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 
 
 
Drs. SUPRATOMO, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP.  19610825 198903 1 005 

 

 

 



MATRIK RPJMD (PERUBAHAN) TAHUN 2014-2019
Lampiran II

Tanggal : 12 Januari 2017

Nomor : 005/356/201/2017

Urusan : KEPEMUDAAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Perangkat Daerah (PD) : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

2015 

(baseline

)

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20

1.

(a)  Penyadaran 

Pemuda Terhadap 

Perubahan 

Lingkungan Strategis

Jumlah Pemuda yang 

sadar terhadap 

perubahan lingkungan 

strategis (Orang)

675 743 817 Seksi Penyadaran 

Pemuda 

 

(b) Pembinaan 

Potensi dan kualitas 

jasmani, mental 

spiritual, 

pengetahuan, serta 

ketrampilan diri 

menuju kemandirian 

Pemuda

Jumlah Pemuda 

berpotensi dan 

berkualitas jasmani 

mental spritual, 

pengetahuan, serta 

ketrampilan diri 

menuju kemandirian 

Pemuda (Orang)

431 474 522 Seksi 

Pemberdayaan 

Pemuda

(c) Pemberdayaan 

Potensi Ketrampilan 

dan Kemandirian 

berusaha

Jumlah Pemuda  

potensi yang memiliki 

ketrampilan dan 

kemandirian usaha 

(Orang)berpotensi 

(Orang)

1156 1272 1399 Seksi 

Pengembangan 

Pemuda 

2. Pembibitan 

olahragawan 

berbakat

2. Prosentase 

pembibitan 

olahragawan 

berbakat

8.64 13.73 24.63 25.86 27.15 Jumlah atlet pelajar 

berprestasi

Jumlah Olahragawan 

pelajar 

x 100

(a) Pembibitan dan 

pembinaan 

olahragawan berbakat

Jumlah Pembibitan 

dan Pembinaan 

Olahraga berbakat 

(Orang)

6670 7337 8071 Seksi Olahraga 

Pendidikan dan 

Prestasi

(b) Pemberdayaan 

Olahraga bagi pelajar, 

mahasiswa dan 

masyarakat 

Jumlah Peserta 

Olahraga Massal 

(Orang)

10000 11000 12100 Seksi Olahraga 

Rekreasi

(c)  Pembinaan 

Olahraga Usia Dini, 

Lanjut Usia, 

Disabilitas, Petualang 

dan Tantangan

Jumlah Olahragawan 

Usia Dini, Lanjut Usia, 

Disabilitas, 

Petualangan dan 

Tantangan (Orang)

35 776 854 Seksi Olahraga 

Khusus

(a)  Penyusunan 

Kemitraan 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan 

1. Jumlah Rumusan 

Kemitraan 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan 

(Dokumen)

27 41 50 Seksi Kerjasama 

Pemuda dan 

Olahraga

(b) Kreatifitas 

Pemuda dan Olahraga 

2. Jumlah karya 

kreatif (karya)

5 6 7 Seksi 

Pengembangan 

Kreatifitas

(c)  Pemberdayaan 

dan Penambahan 

Sarana Prasarana 

Pemuda dan Olahraga

3. Jumlah Sarana 

Prasarana 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan yang 

diberdayakan 

(sarpras)

165 180 200 Seksi Sarana dan 

Prasarana

3. Jumlah Atlet 

berprestasi 

(Tingkat Nasional)

3. Jumlah Atlet 

yang berprestasi 

Jumlah atlet yang meraih 

prestasi atau "juara I,II " 

"dan III 

pada kompetisi/kejuaraan 

tingkat Nasional" 

34.75 42.37

Jumlah Kerjasama

Jumlah kemitraan 

pemuda dan olahraga

 x 100

Bidang 

Kemitraan 

Kepemudaan 

dan 

Keolahragaan

MISI 1 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Rakyat yang 

Berkeadilan

BaruProsentase 

perjanjian 

kerjasama  (%)

22.883. Program 

Pengembangan 

Kerjasama 

Kemitraan Pemuda 

dan Olahraga

1181 1121 1261 1055 1288

12.03 Jumlah binaan 

olahraga rekreasi 

pendidikan 

dan prestasi

Jumlah pelaku 

keolahragaan

x 100

Bidang 

Keolahragaan

MISI 1 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Rakyat yang 

Berkeadilan

x 100

Bidang 

Kepemudaan

MISI 1 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Rakyat yang 

Berkeadilan

2. Meningkatnya 

budaya olahraga 

dan olahragawan 

berprestasi

2. Pembinaan dan 

Pemasyarakatan 

Olahraga

Prosentase 

Pembinaan 

Olahraga berbakat, 

massal, dan khusus

9.54 10.94

1. Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan

Prosentase Peran 

Serta Kepemudaan

15.03 16.53 18.19

Jumlah pemuda

 kader Provinsi

Jumlah pemuda yang 

berorganisasi 

15.03 16.53 18.19

Jumlah pemuda

 kader Provinsi

Jumlah pemuda yang 

berorganisasi di Tk. 

Provinsi

x 100

TARGET KINERJA UTAMA TARGET KINERJA PROGRAM

17 17

Meningkatnya 

kualitas peran 

pemuda dan 

prestasi 

olahraga

1. Pemuda yang 

berpartisipasi dan 

berperan aktif 

dalam 

pembangunan

1. Meningkatnya 

peran aktif pemuda 

dan organisasi 

Kepemudaan dalam 

Pembangunan

1. Prosentase 

Pemuda yang 

berpartisipasi dan 

berperan aktif 

dalam 

pembangunan

29.52 20.73

Indikator 

(Outcome/Output)

Target Kinerja Program 

dan Kegiatan

FORMULA 

PERHITUNGAN/PENJELASAN
Unit Kerja 

Pelaksana 

(Eselon III/IV) 

sesuai Pergub

Mendukung 

Misi
CatatanNo Tujuan PD Indikator Tujuan Sasaran PD Indikator Sasaran

Target kinerja Sasaran PD Perma

salaha

n

FORMULA 

PERHITUNGAN/PENJELASAN
Program/ Kegiatan



2015 

(baseline

)

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20

TARGET KINERJA UTAMA TARGET KINERJA PROGRAM

17 17

Indikator 

(Outcome/Output)

Target Kinerja Program 

dan Kegiatan

FORMULA 

PERHITUNGAN/PENJELASAN
Unit Kerja 

Pelaksana 

(Eselon III/IV) 

sesuai Pergub

Mendukung 

Misi
CatatanNo Tujuan PD Indikator Tujuan Sasaran PD Indikator Sasaran

Target kinerja Sasaran PD Perma

salaha

n

FORMULA 

PERHITUNGAN/PENJELASAN
Program/ Kegiatan

(a)  Pembinaan 

Manajemen 

Organisasi Pemuda 

dan Olahraga

1. Jumlah 

Pengelola/Pengurus 

Organisasi 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan yang di 

fasilitasi dalam latihan 

manajemen Organisasi  

(Orang)

180 300 315 Seksi Penguatan 

Tata Kelola 

Kelembagaan

(b) Standarisasi, 

Akreditasi dan 

Sertifikasi Profesi 

2. Jumlah Peserta 

Standarisasi, 

Akreditasi, Sertifikasi 

Kepemudaan dan 

Olahraga yang 

difasilitasi  (Orang)

320 352 370 Seksi Standarisasi, 

Akreditasi dan 

Sertifikasi

(c) Pembinaan 

Kualitas SDM 

Lembaga 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan 

3. Jumlah SDM 

Lembaga Kepemudaan 

dan Keolahragaan 

yang dibina (Orang)

240 352 370 Seksi Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia

Jumlah kader 

kepemudaan dan 

tenaga keolahragaan 

yang melakukan 

pengembangan 

manajemen

Jumlah kader 

kepemudaan dan 

tenaga keolahragaan

x 100

Bidang 

Pengembangan 

Manajemen 

Kepemudaan 

dan 

Keolahragaan

MISI 1 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Rakyat yang 

Berkeadilan

Baru4. Program 

Pengembangan 

kebijakan dan 

manajemen 

Pemuda dan 

Olahraga

Prosentase Tenaga 

Kepemudaan dan 

Keolahragaan 

yang mengikuti 

Pengembangan 

Manajemen (%)

30.73 33.80 35.47



RENCANA KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN) 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

1. Meningkatnya  
kualitas peran  
pemuda, dan  
prestasi olahraga 

Meningkatnya 
peran aktif Pemuda 
dan Organisasi 
Kepemudaan dalam 
Pembangunan 
 

Persentase 

Pemuda 

berprestasi 

yang dibina 

Prosentase 

Pemuda yang 

berpartisipasi 

dan berperan 

aktif dalam 

pembangunan 

 

20.73 % 20.73 % Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

6.393.833.450 6.393.833.450 

Meningkatnya 
Olahragawan 
Berprestasi dan 

Budaya Olahraga di 
Masyarakat 
 

Persentase 

atlet pelajar 

berprestasi 

yang dibina 

Prosentase 
Pembibitan 
Olahragawan 

berbakat 
 

13.73 % 13.73 % Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 

Olahraga 

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 

Olahraga 

18.090.531.300 18.090.531.300 

Jumlah atlet 
berprestasi 
 

1261 orang 1261 orang 

 24.484.364.750 24.484.364.750 

 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

2017 

REALISASI (%) CAPAIAN 

(%) 2014 2015 2016 2017 

1. Meningkatnya  
kualitas peran  

pemuda, dan  

prestasi olahraga 

Meningkatnya Pemuda yang 

berprestasi 

           

Persentase Pemuda 

berprestasi yang dibina 

15,03 26,13 29,52 20,73 14,43 96,03 

Meningkatnya Atlet yang 

berprestasi 

           

Persentase atlet pelajar 

berprestasi yang dibina 

24,63 37,96 8,64 13,73 23,46 96.54 
 

 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN) 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
TARGET 

2017 

REALISASI (%) CAPAIAN 

(%) 2014 2015 2016 2017 

1. Meningkatnya  

kualitas peran  
pemuda, dan  

prestasi olahraga 

Meningkatnya peran aktif 

Pemuda dan Organisasi 

Kepemudaan dalam 

Pembangunan 

Prosentase Pemuda yang 

berpartisipasi dan 

berperan aktif dalam 

pembangunan 

 

15,03 26,13 29,52 20,73 14,43 96,03 

Meningkatnya Olahragawan 

Berprestasi dan Budaya 

Olahraga di Masyarakat 

Prosentase Pembibitan 

Olahragawan berbakat 

 

24,63 37,96 8,64 13,73 23,46 96.54 
 

Jumlah atlet berprestasi 

 

1261 - - 1121 1088 86,28 

 



NO. INDIKATOR KINERJA TARGET FORMULASI PENGHITUNGAN 

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

1 Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan 

berperan aktif dalam pembangunan 

 

15,03%  

Jumlah pemuda 

 kader Provinsi 

Jumlah pemuda yang berorganisasi di Tk. Provinsi 

 

 

 

X 100% 

2 Prosentase Pembibitan Olahragawan berbakat 24,63%  

Jumlah atlet pelajar berprestasi 

Jumlah Olahragawan pelajar 

 

 

X 100% 

Jumlah Jumlah atlet berprestasi 

 

1.261 orang Jumlah atlet yang meraih berprestasi ditingkat Nasional 

 (Juara 1,2 dan 3) 

 



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K (%) Rp. (%) K Rp. K (%) Rp. (%)

01.19.0100.01 Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Indeks Kepuasan 

Masyarakat/Aparat

ur terhadap 

pelayanan adm 

perkantoran dan 

kenyamanan kantor 

(%)

100 20,375,441,230Rp    95 13,605,887,604Rp    95 3,118,468,300Rp    341,266,891Rp      690,089,461Rp       534,461,881Rp      95 1,407,493,551Rp    95 2,973,311,784Rp      100 95.35 95 16,579,199,388.00 95.00 81.37

01.19.0100.01.099 Pelaksanaan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase 

terpenuhinya 

kebutuhan operasional 

administrasi 

perkantoran (%)

100 20,375,441,230Rp       95 13,605,887,604Rp        95  Rp       3,118,468,300 25 341,266,891Rp         25 690,089,461Rp          25 534,461,881Rp         25 1,407,493,551Rp        100 2,973,311,784Rp         105.3 95.35 95 16,579,199,388.00 95.00 81.37

105.3 95.35 95.00 81.37

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Tinggi

01.19.0100.02 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

Prosentase Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur yang layak 

fungsi (%)

100.00 16,951,650,000Rp    100.00 6,782,615,672Rp      100 3,202,460,000Rp    237,911,322Rp      499,027,252Rp       995,443,593Rp      100.00 1,333,121,937Rp    100 3,065,504,104Rp      100 95.72 100 9,848,119,776.00 100.00 58.10

01.19.0100.02.001 Penyediaan 

Peralatan dan 

Kelengkapan Sarana 

dan Prasarana

Jumlah Penyediaan 

Peralatan dan 

Kelengkapan Sarana 

dan Prasarana yang 

tersedia (Orang)

1025 7,030,720,000Rp         615 2,972,361,687Rp          195 1,429,210,000Rp        195 176,128,502Rp         0 304,931,922Rp          0 566,679,323Rp         0 284,436,817Rp          195 1,332,176,564Rp         100.0 93.21 810 4,304,538,251.00 79.02 61.22

01.19.0100.02.002 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Kelengkapan Sarana 

dan Prasarana

Jumlah Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Kelengkapan sarana 

dan Prasarana yang 

tersedia (Paket)

20 9,920,930,000Rp         12 3,810,253,985Rp          4 1,773,250,000Rp        1 61,782,820Rp           1 194,095,330Rp          1 428,764,270Rp         1 1,048,685,120Rp        3 1,733,327,540Rp         75.0 97.75 15 5,543,581,525.00 75.00 55.88

87.50 95.48 77.01 58.55

Tinggi Sangat 

Tinggi

Tinggi Rendah

01.19.0100.07 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah

Prosentase 

Kelembagaan yang

tepat fungsi (%)

100 5,729,706,967           100.00 2,252,181,710Rp      100 1,488,733,800Rp    104,679,180Rp      366,193,282Rp       313,032,840Rp      100.00 500,739,062Rp        100 1,284,644,364Rp      100 86.29 100 3,536,826,074.00 100.00 61.73

01.19.0100.07.001 Koordinasi dan 

Konsultasi 

Kelembagaan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi

Kelembagaan 

Pemerintah Daerah

dengan Aturan yang

berlaku (kali)

190 2,579,602,907             114 921,481,210Rp            20 600,221,700Rp          2  Rp          27,903,480 12 52,923,182Rp            3 243,846,840Rp         3 186,821,662Rp          20 511,495,164Rp            100.0 85.22 134 1,432,976,374.00 70.53 55.55

01.19.0100.07.002 Peningkatan 

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Pembinaan

Kapasitas SDM (Orang)

1025 3,150,104,060             600 1,330,700,500Rp          194 888,512,100Rp           Rp          76,775,700 155 313,270,100Rp          0 69,186,000Rp           39 313,917,400Rp          194 773,149,200Rp            100.0 87.02 794 2,103,849,700.00 77.46 66.79

100.00 86.12 73.99 61.17

Sangat 

Tinggi

Tinggi Sedang Rendah

01.19.0100.11 Program 

Penyusunan 

Pengendalian dan

Evaluasi 

Dokumen 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Prosentase 

Dokumen 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang

disusun tepat waktu

(%)

100 10,590,516,970Rp    100 3,104,023,489Rp      100 929,316,100Rp        84,945,550Rp        204,920,550Rp       254,830,750Rp      100 242,695,850Rp        100 787,392,700Rp         100 84.73 100 3,891,416,189.00 100.00 36.74

01.19.0100.08.001 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan SKPD

Yang tersusun

(Dokumen)

20 2,260,248,437Rp         12 490,993,710Rp            4 316,776,100Rp          1 1,111,000Rp            0 9,758,000Rp             1 147,681,050Rp         2 79,741,050Rp            4 238,291,100Rp            100.0 75.22 16 729,284,810.00 80 32.27

01.19.0100.08.002 Penyusunan 

Dokumen Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program

dan Anggaran

Jumlah Dokumen

pelaporan yang

tersusun (Dokumen)

25 3,891,250,323Rp         15 1,282,726,209Rp          5 284,500,000Rp          2  Rp          24,923,750 1 75,332,150Rp            1 30,654,700Rp           1 134,705,500Rp          5 265,616,100Rp            100.0 93.36 20 1,548,342,309.00 80.00 39.79

01.19.0100.08.003 Penyusunan, 

Pengembangan, 

Pemeliharaan dan 

Pelaksanaan Sistem 

Informasi Data

Jumlah Dokumen

Elektonik yang ter

update (Dokumen)

15 4,439,018,210Rp         9 1,330,303,570Rp          3 328,040,000Rp          0  Rp          58,910,800 1 119,830,400Rp          1 76,495,000Rp           1 28,249,300Rp            3 283,485,500Rp            100.0 86.42 12 1,613,789,070.00 80.00 36.35

100.00 85.00 80.00 36.14

Sangat 

Tinggi

Tinggi Tinggi Sangat 

Rendah

01.19.0100.16 Program 

Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan

Prosentase Pemuda 

berprestasi yang 

dibina (%)

67.65 36,407,497,320Rp    22.43 24,427,290,082Rp    15.03 6,393,833,450Rp    379,554,250Rp      1,294,506,340Rp    1,973,276,000Rp  14.43   2,374,205,920Rp    14.43 6,021,542,510Rp      96.01 94.18 36.86 30,448,832,592.00 54.49 83.635 Meningkatnya 

Peran Aktif 

Pemuda dan 

Organisasi 

Kepemudaan 

dalam 

Pembangunan

4 Meningkatnya 

Kualitas 

Dokumen 

Penyelenggara

an 

Pemerintahan

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

3 Meningkatnya 

Kualitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

2 Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

memadai/Mem

enuhi Syarat

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

13 = 12/7 X 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5 X 100
16

I Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
1 2 3 4

5 6

REALISASI KINERJA DAN 

ANGGARAN RENSTRA SKPD 

s/d TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN 

KINERJA DAN 

REALISASI 

ANGGARAN 

RENSTRA SKPD s/d 

TAHUN 2017 (%)

KET

I II III IV

TARGET  SKPD PADA TAHUN 

2014 s/d 2019

REALISASI CAPAIAN KINERJA 

RENSTRA SKPD SAMPAI 

DENGAN RENJA SKPD 

TAHUN 2016

TARGET KINERJA DAN 

ANGGARAN RENJA SKPD 

TAHUN BERJALAN (TAHUN 

2017) YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 

DAN ANGGARAN RENJA SKPD 

YANG DIEVALUASI

TINGKAT CAPAIAN 

KINERJA DAN 

REALISASI 

ANGGARAN RENJA 

YANG DIEVALUASI 

(%)

LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD  TAHUN 2017

TRIWULAN IV

SKPD : DINAS  KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

NO
SASARAN 

RENJA

KODE 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM / 

KEGIATAN

INDIKATOR 

KINERJA PROGRAM 

(OUTCOME) / 

KEGIATAN 

(OUTPUT)



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K (%) Rp. (%) K Rp. K (%) Rp. (%)

13 = 12/7 X 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5 X 100
16

7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11
1 2 3 4

5 6

REALISASI KINERJA DAN 

ANGGARAN RENSTRA SKPD 

s/d TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN 

KINERJA DAN 

REALISASI 

ANGGARAN 

RENSTRA SKPD s/d 

TAHUN 2017 (%)

KET

I II III IV

TARGET  SKPD PADA TAHUN 

2014 s/d 2019

REALISASI CAPAIAN KINERJA 

RENSTRA SKPD SAMPAI 

DENGAN RENJA SKPD 

TAHUN 2016

TARGET KINERJA DAN 

ANGGARAN RENJA SKPD 

TAHUN BERJALAN (TAHUN 

2017) YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 

DAN ANGGARAN RENJA SKPD 

YANG DIEVALUASI

TINGKAT CAPAIAN 

KINERJA DAN 

REALISASI 

ANGGARAN RENJA 

YANG DIEVALUASI 

(%)

NO
SASARAN 

RENJA

KODE 

PROGRAM/ 

KEGIATAN

PROGRAM / 

KEGIATAN

INDIKATOR 

KINERJA PROGRAM 

(OUTCOME) / 

KEGIATAN 

(OUTPUT)

01.19.0100.16.002 Pendidikan dan 

Pelatihan Dasar 

Kepemimpinan

Jumlah Pemuda yang 

berjiwa Kepemimpinan 

(Orang)

2710 11,933,482,069Rp       2317 6,177,111,394Rp          625 2,406,343,250Rp        50  Rp          63,741,450 480 360,328,800Rp          281 1,654,110,600Rp      0 215,362,200Rp          811 2,293,543,050Rp         129.76 95.31 3,128.00 8,470,654,444.00 115.42 70.98

01.19.0100.16.010 Pengembangan 

Lembaga 

Kepemudaan

Jumlah Pemuda 

Terampil berorganisasi 

(Orang)

2821 6,868,237,500Rp         1470 2,923,399,940Rp          870 1,500,000,000Rp        80  Rp        160,290,300 320 500,519,140Rp          240 215,002,000Rp         230 536,332,920Rp          870 1,412,144,360Rp         100.00 94.14 2,340.00 4,335,544,300.00 82.95 63.12

01.19.0100.16.012 Pengembangan 

Kewirausahaan 

Pemuda

Jumlah Pemuda yang 

berjiwa Kewirausahaan 

(Orang)

1380 7,627,291,909Rp         956 3,487,487,584Rp          728 653,452,100Rp          100  Rp          84,383,400 300 239,767,200Rp          150 58,206,400Rp           226 219,882,000Rp          776 602,239,000Rp            106.59 92.16 1,732.00 4,089,726,584.00 125.51 53.62

01.19.0100.16.013 Penyadaran Pemuda 

terhadap Perubahan 

Lingkungan Strategis

Jumlah Pemuda yang 

Tanggap dan Peduli 

Lingkungan (Orang)

3191 7,946,364,582Rp         1667 3,043,205,904Rp          685 1,258,134,100Rp        100  Rp          71,139,100 100 109,731,200Rp          50 45,957,000Rp           425 953,413,100Rp          675 1,180,240,400Rp         98.54 93.81 2,342.00 4,223,446,304.00 73.39 53.15

01.19.0100.16.022 Pelatihan 

Ketrampilan Pemuda

Jumlah Pemuda 

Terampil (Orang)

3418 8,337,735,070Rp         1498 8,796,085,260Rp          156 575,904,000Rp          0  Rp                         - 80 84,160,000Rp            0 -Rp                         76 449,215,700Rp          156 533,375,700Rp            100.00 92.62 1,654.00 9,329,460,960.00 48.39 111.89

106.98 93.61 89.13 70.55

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Tinggi Sedang

01.19.0100.20 Program 

Pembinaan dan 

Pemasyarakatan 

Olahraga

Prosentase atlet 

pelajar berprestasi 

yang dibina (%)

46.97 46,832,920,550        24.00 38,796,909,711         10.50 18,090,531,300       0 1,092,661,935Rp   0 1,563,989,085Rp    0 3,580,663,600Rp  10.54   11,285,773,476Rp  10.54 17,523,088,096Rp   100.38 96.86 34.54 7,082,499,676.00 73.54 15.12

01.19.0100.20.003 Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga

Jumlah Atlet yang 

mengikuti Kompetisi 

(Orang)

24900 35,703,949,267           16866 23,184,006,967            6670 12,519,942,300          1120 939,358,280             950 900,887,900              850 2,831,430,310Rp      3750 7,471,669,100Rp        6670 12,143,345,590Rp       100.00 96.99 23,536 35,327,352,557.00 94.52 98.95

01.19.0100.20.004 Pemassalan 

Olahraga bagi 

Pelajar, Mahasiswa 

dan Masyarakat

Jumlah Pelajar, 

Mahasiswa dan 

Masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

olahraga rekreasi 

(Orang)

227950 17,388,332,803           123856 10,113,743,803            10000 3,910,589,000           0 -                             0 -                          1000 665,160,900Rp         10000 3,131,240,871Rp        11000 3,796,401,771Rp         110.00 97.08 134,856 13,910,145,574.00 59.16 80.00

01.19.0100.20.005 Pengembangan dan 

Pemanfaatan IPTEK 

Olahraga sebagai 

Pendorong 

Peningkatan Prestasi 

Olahraga

Jumlah kualitas SDM 

Pelatih, wasit, guru 

Olahraga berbasis 

IPTEK (Orang)

2390 9,916,558,941             1744 5,499,158,941             740 1,660,000,000           158 153,303,655             361 663,101,185              0 84,072,390Rp           221 682,863,505Rp          740 1,583,340,735Rp         100.00 95.38 2,484 7,082,499,676.00 103.93 71.42

103.33 96.48 85.87 83.45

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Tinggi Tinggi

33,223,342,950.00 2,241,019,128.00 4,618,725,970.00 7,651,708,664.00 17,144,029,796.00 31,655,483,558.00

100.51 92.01 83.50 65.21 

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi
Tinggi Sedang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya

Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD  berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)

6 Meningkatnya 

Olahragawan 

Berprestasi dan 

Budaya 

Olahraga di 

Masyarakat

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

5 Meningkatnya 

Peran Aktif 

Pemuda dan 

Organisasi 

Kepemudaan 

dalam 

Pembangunan

Rata-Rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

Surabaya, Januari 2018
Disusun :

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. SUPRATOMO, M.Si
NIP. 19610825 198903 1 005
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Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 

Pergub 62 Tahun 2016 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, 

mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan 

kreativitas.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 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;  

pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan 

pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan 

kreativitas kepemudaan;  

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan 

kepramukaan;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

Pasal 8  

(1) Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 1, 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;  

BAB I 

PENDAHULUAN 



e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan 

kesadaran bela negara;  

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap 

bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif, sex bebas, HIV/AIDS, pornografi dan 

pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral;  

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program 

pertukaran pemuda dan jambore pemuda indonesia;  

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran 

lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan; 

dan  

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

 

(2) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 2, 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;  

 

menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan 

kepemudaan;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu 

pengetahuan teknologi, seni dan budaya pemuda;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, 

kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda;  

g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan 

kepemudaan;  

h. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda di 

tingkat regional dan internasional; dan  

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

 



(3) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 3, mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengembangan 

kepemimpinan pemuda;  

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan pemuda;  

c. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengefektifkan 

pengembangan kepemudaan;  

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, 

pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, 

pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta 

pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan budaya kreativitas 

pemuda; dan  

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

 

 

 

 

 
A. Perjanjian Kinerja 

Mewujudkan target kinerja meningkatkan peran aktif pemuda dalam 

pembangunan dan meningkatkan olahragawan berprestasi dan budaya 

olahraga  di masyarakat yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan 

supervisi dan evaluasi dari Kepala Dinas terhadap capaian kinerja untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dan sanksi. 
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B. Capaian Kinerja 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target realisasi

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

1. Meningkatnya peran Jumlah Pemuda 15,03% 14%

    aktif pemuda dalam yg Terampil Berorganisasi Orang

    pembangunan.

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdapat realisasi atau capaian 

kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati Tahun 2015, 

dimana jumlah kegiatan pada Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda 

mengalami lonjakan cukup drastis yaitu 35 kegiatan dikarenakan adanya masukan 

dari OKP dan terkesan dipaksakan, “intervensi” dari pihak luar seperti ini 

menjadikan kegiatan yang berbasis kinerja tidak efektif ditinjau dari beberapa 

segi 

misalnya target peserta yang dicapai tidak terpenuhi dan pesertanya berasal dari 

organisasi pemuda itu-itu saja, demikian juga pertanggung jawaban keuangan 

banyak mengalami keterlambatan serta laporan kegiatan. Dari uraian evaluasi dan 

analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat banyaknya kegiatan yang 

dilaksanakan 1 hari dan kegiatan tersebut digabung menjadi sebuah kegiatan dan 

dilaksanakan sehingga efektifitas capaian jumlah peserta tidak tercapai yang 

berakibat pada sulitnya membuat pertanggung jawaban keuangan serta 

pelaporan 

yang diakibatkan “intervensi” dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). 

 

 



D. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 

Anggaran 2017, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:  

Hambatan Eksternal :  

1. Belum adanya kejelasan tentang penggunaan fasilitas akomodasi (Hotel) 

untuk kegiatan workshop/sosialisasi, Pelatihan dan kegiatan lain yang 

sejenis;  

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :  

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

berkompeten;  

2. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi; 

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah 

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bidang 

Pengembangan Aktifitas Pemuda telah melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut;  

1. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala;  

2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga 

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan;  

3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta  tata tugas Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

angka 2 dinyatakan bahwa Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, 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. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai fungsi:  

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;  

h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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A. Perjanjian Kinerja 

Mewujudkan target kinerja meningkatkan peran aktif pemuda dalam 

pembangunan dan meningkatkan olahragawan berprestasi dan budaya 

olahraga  di masyarakat yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan 

supervisi dan evaluasi dari Kepala Dinas terhadap capaian kinerja untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dan sanksi. 
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B. Capaian Kinerja 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target realisasi

Capaian 

TW I   

( % )

Capaian 

TW II   

( % )

Capaian 

TW III 

( % )

Capaian 

TW IV 

( % )

Total 

Capaian 

TW I s/d  

IV ( % )

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

1. Meningkatnya peran Jumlah Pemuda 870 870 80 320 240 230 870

    aktif pemuda dalam yg Terampil BerorganisasiOrang Orang Orang

    pembangunan.

2. Meningkatnya 

    Olahragawan berpres

    tasi dan budaya Olah-

    raga di masyarakat

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

- Dari Sasaran Target jumlah peserta kegiatan  kreativitas telah 

dilaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan rincian : 3 (tiga) kegiatan 

Pelatihan Kreativitas Pemuda dan Olahraga dengan Peserta dari Bakorwil I 

s/d III dengan tingkat kehadiran peserta dari Bakorwil I sejumlah 75 

orang dari target 80 orang (19,23%) dan dari Bakorwil II dan Bakorwil III 

terpenuhi sesuai target yaitu sejumlah 80 orang (20,51%). Sedangkan 

untuk kegiatan Talkshow Karya Kreatif Pemuda dengan jumlah peserta 

150 orang terpenuhi hanya 107 orang peserta sehingga prosentase 

capaiannya adalah 27,43 % dari total sasaran target 390 orang. Tidak 

diketahui hambatan dari peserta yang tidak hadir mengingat ketika 

dihubungi via telpon dan dikonfirmasi ulang menyatakan siap / bersedia 

hadir. Dispora Provinsi Jawa Timur telah menanggung secara keseluruhan 

baik akomodasi konsumsi, bantuan transport dan uang harian peserta 

namun untuk Talkshow Karya Kreatif Pemuda hanya disediakan bantuan 

transport dan uang harian peserta dikarenakan disiarkan secara langsung 

(live) oleh stasiun televisi SBO Surabaya.  

- Sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdapat realisasi atau capaian 

kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati Tahun 

2017, dimana jumlah kegiatan pada Seksi Kerjasama Pemuda dan 

Olahraga mengalami penurunan dari 4 sub kegiatan menjadi 3 sub 

kegiatan, dikarenakan adanya kesalahan administrasi keuangan dimana 

jumlah peserta sebanyak 180 orang adalah terlalu banyak dan kesulitan 



dalam merealisasikan sehingga dirubah menjadi 80 orang saja, dengan 

tidak merubah akomodasi dan konsumsi atau pendukung pelaksanaan 

kegiatan, akan tetapi terdapat kesalahan administrasi keuangan sehingga 

menjadi 3 kegiatan saja.  

- 3 Kegiatan yang dilaksanakan berupa workshop atau pengembangan 

sinergi kerjasama pemuda dan olahraga, dengan harapan Pemerintah 

Kabupaten/Kota terinspirasi dengan sosialisasi yang dilaksanakan dengan 

menampilkan beberapa materi atau narasumber untuk mengembangkan 

kepemudaan maupun untuk meningkatkan prestasi olahraga. 

- Selanjutnya di tahun mendatang akan ada evaluasi hasil sosialisasi 

dengan menyusun daftar pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

tentang kerjasama yang dirintis tentang kepemudaan dan olahraga. 

- Meskipun anggaran yang tersedia hanya 3 kegiatan Seksi Kerjasama 

tetap berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk menjalin kerjasama, 

baik kerjasama kepemudaan maupun keolahragaan, termasuk bidang 

manajemen olahraga pada tataran sertifikasi, akreditasi dan standarisasi 

dengan badan atau lembaga yang menangani sertifikasi (LSP POR) Jawa 

Timur.  

- Demikian juga kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia 

(KONI) Provinsi Jawa Timur dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana 

dikerjasamakan dengan harapan menjadi titik awal pengelolaan sarana 

dan prasarana olahraga yang menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur menjadi “menghasilkan”, sebelum adanya Peraturan Gubernur 

tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan oleh 

Bidang Kemitraan, tidak hanya itu kerjasama untuk meningkatkan 

profesionalisme dan daya saing tenaga keolahragaan juga dijalin 

kerjasama dengan KONI Jawa Timur berupa “ JAMU KOMPLIT 1000 

TELOR” Jawa Timur Kompetensi Atlit 1000 Tenaga olahraga yang 

dilaksanakan oleh Bidang Manajemen, untuk kepemudaan dalam rangka 

sosialisasi bahaya anti narkoba serta pemberdayaan kader anti narkoba 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bekerjasama 

dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur.Kerjasama 

dengan perguruan tinggi sudah dilaksanakan dengan Universitas Ciputra 

untuk pemberdayaan pemuda wirausaha yang diprakarsai oleh Bidang 

Kepemudaan. 
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A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur 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 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud di atas memiliki 

tugas sebagai berikut : 

a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :  

1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan 

perpustakaan Dinas; 

2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;  

3) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 

4) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan 

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

kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan 

dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian 

dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, 

tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban 

kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;   

5) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan 

perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan 

asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-

barang inventaris; 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

 



Bagan struktur organisasi Sekretariat Dispora Provinsi Jawa Timur 
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A. PERJANJIAN KINERJA 

 Perjanjian Kinerja yang tertuang didalam Penetapan Kinerja 

Dispora Provinsi Jawa Timur merupakan acuan kinerja sepanjang Tahun 

2017, dimana semua kegiatan berpedoman kepada IKU dan prosentase 

target yang telah ditetapkan. Dari serangkaian kegiatan diharapkan dapat 

ditarik suatu pengukuran yang dapat merumuskan akuntabilitas kinerja 

Dispora Provinsi Jawa Timur. Hasil pengukuran ini dijadikan pedoman 

peningkatan kinerja Sub Bagian Tata Usaha Dispora Provinsi Jawa Timur. 

Berikut tabel Pengukuran Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan Perjanjian Kinerja; 
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B. CAPAIAN KINERJA 

 

  Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi 

pada Sekretaris Dispora Provinsi Jawa Timur: 

Tabel II.2 

Sasaran Renja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Prosentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Layak Fungsi 

 

100% 100% 100% 

2. Meningkatnya 

Kualitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah 

Prosentase 

Kelembagaan yang 

tepat fungsi 

 

100% 100% 100% 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran pertama adalah 

100% yang didapatkan dari hasil perhitungan realisasi yang dicapai dengan 

target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017. Pencapaian kinerja untuk 

sasaran pertama adalah 100% yang didapatkan dari jumlah penyediaan 

peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang layak fungsi sebesar 

195 orang pegawai di Dispora Provinsi Jatim. Pencapaian kinerja untuk 

sasaran yang kedua yaitu sebesar 100% didapat dari jumlah kordinasi 

kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku sejumlah 38 

kegiatan serta jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas SDM 

dilingkungan Dispora Provinsi Jawa Timur sejumlah 195 orang.  

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus 

didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan 

penggunaannya. 

 

 

 



Tabel II.3 

Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

NO SASARAN RENJA INDIKATOR KINERJA 
ANGGARAN 

(Setelah 
Perubahan) 

1. Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Prosentase Sarana dan Prasarana 

Aparatur Layak Fungsi 

3.202.460.000 

2. Meningkatnya 

Kualitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah 

Prosentase Kelembagaan yang 

tepat fungsi 

1.488.733.800 

 

Tabel II.4 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

Tabel II.5 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 
% 

CAPAIAN 
KINERJA 

% 
PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1. Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Prosentase Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur Layak 

Fungsi 

100 95.72 4.18 

SASARAN INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Prosentase Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur Layak 

Fungsi 

100% 100% 100% 3.202.46

0.000 

3.065.504

.104 

95.72 % 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah 

Prosentase 

Kelembagaan yang 

tepat fungsi 

100% 100% 100% 1.488.73

3.800 

1.284.644

.364 

86.29% 



2. Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Pemerintah 

Daerah 

Prosentase 

Kelembagaan yang 

tepat fungsi 

100 86.29 13.71 

 

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dan penyempurnaan, yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dimasing-masing jabatan pegawai masih belum 

terlaksana dengan optimal. Masih terdapat pegawai yang mendapat 

tanggungjawab diluar tugas/kegiatan jabatan (tumpang tindih); 

2. Implementasi UU ASN No. 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara 

perlu ditingkatkan; 

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan 

pelayanan administrasi masih belum optimal; 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang 

dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat 

pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana 

tindak lanjut tersebut meliputi: 

1. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara 

berkala; 

2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-

tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga 

dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang 

direncanakan; 

3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia 

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan; 

4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas 

yang diberikan secara efektif dan efisien; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III 

PENUTUP 

 

Melalui Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan 

indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan 

akuntabilitas Kasubag Tata Usaha Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam 

memenuhi harapan masyarakat. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai oleh Sub Bagian 

Tata Usaha Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dengan 

nilai rata-rata capaian sebesar 90%. Namun demikian, masih ada beberapa 

sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum dimasukkan kedalam 

sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran-ukuran lain 





BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap program kerja yang dibebankan Kepala 

Dinas (Eselon II) pada Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi (Eselon IV) diawali 

dengan perjanjian kinerja yang disepakati, dan di dalam perjanjian kinerja 

disampaikan besarnya jumlah anggaran yang dipergunakan dengan sasaran, 

indikator kinerja dan target sudah disepakati. Perjanjian kinerja ini juga disampaikan 

Kepala Seksi selaku pejabat pelaksana untuk mewujudkan target kinerja sesuai 

dengan dokumen perencanaan, apabila dalam melaksanaan evaluasi kegiatan Kepala 

Bidang dapat dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atau sanksi atas capaian 

kinerja yang dilaksanakan. 

Memperhatikan Peraturan Gubernur 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 Bidang yang 

menangani tugas-tugas kepemudaan adalah Bidang Kepemudaan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Kepemudaan dibantu oleh 3 Seksi yaitu : 

1. Seksi Penyadaran Pemuda; 

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 

3. Seksi Pengembangan Pemuda. 

 

Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan pemuda; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan pemuda; 

c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda; 

d. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan 

kepemudaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu 

pengetahuan teknologi, seni dan kesukarelawanan pemuda; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan 

sosial dan kesukarelawanan pemuda ; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan 

kepemudaan; 



h. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkataya saing pemuda ditingkat 

regional dan internasional dan; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta 

memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan 

kepemudaan. Guna wewujudkan pelayanan kepemudaan di jawa timur yang jumlah 

pemudanya mencapai 11,8 juta jiwa, atau 30 % dari total penduduk jawa timur yang 

berjumlah 39 juta jiwa (data bps 2015 s/d 2016), dilaksanaan dengan pelayanan 

untuk penyadaran agar para pemuda mampu memahami dan mensikapi perubahan 

lingkungan strategis, dan pemberdayaan serta pengembangan potensi 

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda. 

Meningkatkan jumlah kegiatan dan bentuk-bentuk sosialiasi serta workshop 

kepemudaan diharapkan mampu membawa perubahan mindset dan penguatan 

karakter pemuda serta meningkatnya rasa nasionalisme dimulai dari akar rumput 

(grass root) dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Akar rumput menuntut 

untuk masuk ke society yang tanpa diskriminasi serta menghormati perbedaan. 

Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapatkan perhatian dan dirasa 

krusial antara lain : kurangnya wawasan dan kesadaran bagi pemuda terhadap, 

kesukarelawanan, kesosialan,  kepeloporan, kepemimpinan serta perlu adanya 

penguatan kembali jiwa cinta tanah air dan nasionalisme pemuda. Untuk itu 

diperlukan beberapa hal dengan suatu kegiatan yang mengarah kepada 

pemberdayaan pemuda dengan segala perubahannya. 

Seksi Pemberdayaan Pemuda pada Tahun 2017 telah melaksanakan  sub 

kegiatan yaitu : 

a. Workshop kesukarelawanan tanggap bencana alam, dilaksanakan di Kabupaten 

Mojokerto. 

b. Workshop sosialisasi pemuda pelopor, dilaksanakan di Kabupaten Tuban, dan 

Jember. 

c. Workshop transformasi leandership bagi pemuda, dilaksanakan di Kabupaten 

urabaya 



d. Wawasan Nusantara bagi Pemuda Pondok pesantren,  yang dilaksanakan di 

Surabaya ke Jakarta 

e. Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor, yang dilaksanakan di Surabaya 

Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.025.000.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat 

antara Kepala Bidang Kepemudaan dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, 

dimana secara keseluruhan ditargetkan membina 400 orang pemuda. Adapun 

rincian nya adalah : 

a. Workshop kesukarelawanan tanggap bencana alam, dilaksanakan di 

Kabupaten Mojokerto dengan 2 (dua) angkatan yung masing-masing angkatan 

sebanyak 50 orang peserta. 

b. Workshop sosialisasi pemuda pelopor, dilaksanakan di Kabupaten Tuban, dan 

Jember dengan peserta masing-masing sebanyak 50 peserta. 

c. Workshop transformasi leandership bagi pemuda, dilaksanakan di Kabupaten 

urab dengan peserta masing-masing sebanyak 50 peserta  

d. Wawasan Nusantara bagi Pemuda Pondok pesantren,  yang dilaksanakan di 

Surabaya ke Jakarta dengan peserta sebanyak 75 peserta 

e. Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor, yang dilaksanakan di Surabaya sebanyak 

25 orang peserta 

 

B. Capaian Kinerja 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Seksi 

Perdayaan Pemuda : 

 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

 
1 

 
Meningkatnya 
peran aktif 
pemuda dalam 
pembangunan 

 
Jumlah pemuda 
yang sadar 
terhadap 
perubahan 
lingkungan strategis 

 
400 

Orang 

 
400 

Orang 

 
100 % 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 100% yang didapatkan dari hasil 

perhitungan realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 



2017. Pencapain nilai 100% tersebut adalah capaian prestasi dari jumlah pemuda 

yang sadar terhadap perubahan lingkungan strategis sehingga peran pemuda dalam 

pembangunan Jawa Timur memiliki tempat yang cukup strategis.  

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdapat realisasi atau capaian kinerja 

sebesar 100%. Program dan kegiatan yang telah dicantumkan di perjanjian kinerja 

(PK) pada awal tahun tidak ada selisih dengan kinerja dengan realisasi target serta 

realisasi anggaran pada indikator kinerja  masing-masing setelah pada akhir tahun 

pelaksanan kegiatan yang dilaksanakan. Tidak terdapat selisih target dan realisasi,  

semua kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal dan cash 

flow keuangan yang telah dibuat diawal tahun. Secara umum sub kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seksi pemberdayaan pemuda pada tahun 2017 berjalan dengan 

baik dan lancar.  

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Adapun saran yang disampaikan adalah merubah Indikator Kinerja Utama 

dari jumlah peserta yang dibina dengan mempertimbangkan potensi pemuda dan 

kebutuhan di Jawa Timur,sehingga pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan 

efektif.  

Perencanaan yang terpadu dalam arti kegiatan dilaksanakan tidak berdiri 

sendiri, akan tetapi terpadu dengan seksi-seksi yang ada dalam sebuah Bidang, 

sehingga tidak terjadi “egoisme sektoral”. 

 

E. Tanggapan atasan langsung 
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RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG 
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  Realisasi diteliti ulang  
    

  Capaian diteliti ulang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap program kerja yang dibebankan Kepala 

Dinas (Eselon II) pada Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi (Eselon IV) diawali 

dengan perjanjian kinerja yang disepakati, dan di dalam perjanjian kinerja 

disampaikan besarnya jumlah anggaran yang dipergunakan dengan sasaran, 

indikator kinerja dan target sudah disepakati. Perjanjian kinerja ini juga disampaikan 

Kepala Seksi selaku pejabat pelaksana untuk mewujudkan target kinerja sesuai 

dengan dokumen perencanaan, apabila dalam melaksanakan evaluasi kegiatan 

Kepala Bidang dapat dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atau sanksi atas 

capaian kinerja yang dilaksanakan. 

Memperhatikan Peraturan Gubernur 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 Bidang yang 

menangani tugas-tugas kepemudaan adalah Bidang Kepemudaan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Kepemudaan dibantu oleh 3 Seksi yaitu : 

1. Seksi Penyadaran Pemuda; 

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 

3. Seksi Pengembangan Pemuda. 

 

Seksi Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan stategis pengembangan kepemimpinan 

pemuda; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan pemuda; 

c. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka mengefektifkan 

pengembangan kepemudaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, 

pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, 

pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta 

pengembangan sentra kewirausahaan pemuda; 



f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan budaya kreatifitas pemuda 

dan ; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang; 

 

kewirausahaan merupakan salahsatu dimensi penting dalam membentuk 

jiwa pemuda indonesia, disamping jiwa kepemimpinan dan jiwa kepeloporan 

sebagaimana termuat dalam tujuan pembangunan kepemudaan pasal 3 Undang-

Undang no. 40 Tahun 2009. Kewirausahaan pemuda perlu dikembangkan uuntuk 

mendorong kemandirian pemuda dibidang ekonomi, mengingat tingkat 

pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, 

angkatan kerja indonesia pada Agustus 2014 sebanyak 12,9 juta orang dan yang 

bekerja sebanyak 114,6 juta orang. Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Agustus 

2014 sebesar 5,94 % meningkat dibanding pengangguran tingkat terbuka pebruari 

2014 (5,70%). Fenomena pengangguran dikalangan terdidik selain disebabkan 

karena tidak singkronya kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja 

atau usaha (link/matcsh) namun hal tersebut juga sekaligus menjelaskan masih 

rendahnya tingkat kewirahusaan yang dapat dihasilkan dari dunia pendidikan. Untuk 

itu upaya pengembangan kewirausahhaan khususnya diusia pemuda melalui 

kegiatan workshop harus terus digalakan .Sebagai salah satu unsur penting dalam 

upaya menciptakan wirausaha muda yang tangguh dalam melalui workshop. Hal ini 

sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 27 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilakasanakan oleh 

pemerintah daerah, masyaratkat, dan atau oraganisansi kepemudaan. 

Sehingga dengan demikian banyaknya para wirausahaan di Indonesia, maka 

pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan menekan masalah penggangguran di 

Indoenseia. Banyaknya para peminat orang-orang yang berwirausaha namun tidak 

mempunyai modal financial. Padahal sesunghnya banyak fakta-fakta kehidupan yang 

dapat kita lihat bahwa para wirausahawan yang sukses berawal dari kondisi modal 

financial yang tidak besar. 

Seksi Pengembangan telah melaksanakan sub kegiatan Tahun yaitu : 

a. Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirahusaan Bagi Pemuda di 14 titik antara Lain : 

Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang 

dan Jember. 

 



b. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Di 38 Kab/Kota di Jawa Timur. 

Dengan total anggaran sebesar Rp. 2. 632.066.550,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat 

antara Kepala Bidang Kepemudaan dengan Kepala Seksi Pengembangan Pemuda, 

dimana secara keseluruhan ditargetkan membina 776 orang pemuda. Adapun 

rincian nya adalah : 

- Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirahusaan Bagi Pemuda di 14 titik antara Lain : 

Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso,   

Lumajang  dan Jember sebanyak 700 orang pemuda berusia 16 s.d 30 

Tahun. 

- Pelatihan Paskibraka sebanyak 76 orang pemuda yang terdiri dari siswa SMA      

         khususnya yang duduk dibangku kelas X. 

 

B. Capaian Kinerja 

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Seksi 

Pengembangan Pemuda : 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

 
1 

 
Meningkatnya 
pemuda terampil, 
mandiri dan 
berwawasan 
kebangsaan 

 
Jumlah pemuda 
berprestasi yang 
dibina  

 
776 

Orang 

 
776 

Orang 

 
100 % 

 

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja adalah 100% yang didapatkan dari hasil 

perhitungan realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan.  

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung  

anggaran  yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. 

Diuraikan diatas bahwa terdapat realisasi atau capaian kinerja kegiatan yang 





















BAB  I 

         PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Penataan kelembagaan Dinas Kepemudaan Dan Olahragaan 

Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan; 

d. Bidang Keolahragaan; 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan; 

f. Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan. 

 

Bidang Keolahragaan 

Pasal 9 

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 pada ayat (1), Bidang 

Keolahragaan, mempunyai 

fungsi: 

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, kompetisi olahraga dan pengembangan olahraga khusus; 

e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga lintas Kabupaten / Kota 

; 

f. pengiriman olahragawan pada festival, lomba lintas kabupaten / kota; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; 

h. pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan dan  

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

Pasal 10 

3. Bidang Keolahragaan, terdiri atas : 

a. Seksi Olahraga Rekreasi ; 

b. Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi ; 

c. Seksi Olahraga Khusus. 

 

4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 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 prestasi yang berjenjang, 

berkesinambungan, berkelanjutan dan berbasis iptek; 

c. menyiapkan pedoman kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi; 

d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga pendidikan dan 

olahraga prestasi; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pembibitan olahraga 

pendidikan dan olahraga prestasi; 



f. menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan sentra-sentra 

olahraga pendidikan dan olahraga prestasi; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran potensi dan kemampuan 

bibit olahragawan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengirimkan olahragawan pada 

event kejuaraan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga 

pelajar sesuai jadwal kejuaraan; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

dan  

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

  Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah 

Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada awal tahun antara Kepala Seksi 

Olahraga Pendidikan dan Prestasi  dengan Kepala Bidang Keolahragaan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Seksi untuk mewujudkan 

target kinerja yang sesuai dengan perjanjian dalam rangka mencapai 

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Apapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

kinerja tersebut menjadi tangungjawab kepala Seksi dan Kepala Bidang 

akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pembinaan penghargaan dan sanksi. Adapun 

perjanjian kinerja kepala Seksi olahraga pendidikan dan prestasi adalah 

sebagai berikut:  



 

A.1. PERJANJIAN KINERJA AWAL 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Olahraga Pendidikan 

dan Prestasi  ditetapkan sebagaimana tabel berikut:   

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 Meningkatnya 

Penyelenggara
an Kompetisi 

Olahraga 

 Jumlah Atlet 

yang 
mengikuti 

Kompetisi  
 

8350/12 

(Orang/Kgt) 

Penyelenggar

aan Kompetisi 
Olahraga  

7.122.123.550,- APBD 

Target Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan 

yaitu : 

1. Pekan Olahraga Pelajar Nasional ( POPNAS sebanyak  350 

atlet/pelatih. 

2. Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional sebanyak 

350 atlet/pelatih. 

3. Pekan Olahraga SD/MI sebanyak 3.405 atlet/Pelatih 

4. Kejuaraan Silat dan Tinju sebanyak 500 atlet 

5. Kejuaraan Bulutangkis dan Bola Voli Indoor sebanyak 700 atlet 

6. Kejuaraan Atletik dan Tenis Meja sebanyak 500 atlet 

7. Kejuaraan Tenis Lapangan dan Bola Voli Pasir 270 atlet 

8. Kejuaraan Judo dan Bola Basket sebanyak 550 atlet 

9. Kejuaraan Senam dan Taekwondo sebanyak 650 atlet 

10. Kejuaraan Renang dan Tarung Drajat sebanyak 550 atlet 

11. Kejuaraan Panahan dan Angkat Besi sebanyak 125 atlet 

12. Kejuaraan Gulat dan Seleksi Sepak Bola sebanyak 400 atlet 

 

A.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PAK) 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada seksi Olahraga Prestasi dan 

Pendidikan  mengalami perubahan target maupun anggaran. 

Perubahan tersebut dikarenakan adanya penggeseran anggaran, 

sedangkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2017 

ada penambahan pelaksanaan Kejuaraan tenis lapangan turnamen 



diakui PELTI yang setiap tahun dilaksanakan dan Pekan Olahraga 

Nasional KORPRI sebagaimana tabel berikut : 

 

 

 

B. Capaian Kinerja 

 Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Seksi 

Olahraga Pendidikan dan Prestasi  pada Bidang Keolahragaan  Dispora 

Provinsi Jawa Timur: 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Jumlah Atlet yang 

mengikuti Kompetisi  

8521 8750 102,69 

% 

 
Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja pada Tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa capaian kinerja Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi 

yaitu 102,69 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

berasal dari Kejuaraan Gulat sejumlah 50 atlet, POR SDMI sejumlah 145 

atlet dan Kejuaraan Renang sejumlah 34 atlet 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Program dan kegiatan yang telah dicantumkan di perjanjian 

kinerja (PK) pada awal tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik 

dan memenuhi  target yang telah di tetapkan pada perjanjian kinerja 

awal  dengan  capain 102,69 % untuk  Tahun  depan  dengan adanya  

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 Meningkatnya 

Penyelenggara

an Kompetisi 
Olahraga 

 Jumlah Atlet 

yang 

mengikuti 
Kompetisi  

8521/13 

(Orang/K

gt) 

Penyelenggaraan 

Kompetisi 

Olahraga  

8.383.779.500,

- 

P.APBD 







BAB  I 

         PENDAHULUAN 
 
 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab  

serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib 

menyusun   

 Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2017, pemerintah 

Provinsi menyusun LKjIP 2017 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung 

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi 

ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan 

dokumen perencanaan.   

 Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi 

pemerintah (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur) dalam mencapai sasaran strategis 

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.  

 Sedangkan untuk Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap program yang dibebankan Kepala Dinas (Eselon II) 

pada Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi/Sub Bagian (Eselon IV) tentu diawali dengan 

sebuah Perjanjian Kinerja yang disepakati. 

 Di dalam penataan kelembagaan, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 

diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur  Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan; 

d. Bidang Keolahragaan; 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan  dan Keolahragaan; 

f. Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan. 
 

 

 

 

 



Pada Bidang Keolahragaan terdiri atas : 

1. Seksi Olahraga Rekreasi; 

2.  Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi; dan  

3.  Seksi Olahraga Khusus. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang. 

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 ayat (3) pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 

Tahun 2016, 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.   menyiapkan bahan  pelaksanaan  pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan 

olahraga khusus; 

g.   menyiapkan bahan  pelaksanaan  dan  pengiriman olahragawan khusus pada event kejuaraan 

dan lomba; 

h.   menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan olahraga khusus; dan 

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

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

BIDANG KEOLAHRAGAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BIDANG 

KEPALA SEKSI  
OLAHRAGA REKREASI 

KEPALA SEKSI   

PENDIDIKAN DAN 

PRESTASI 

KEPALA SEKSI  
OLAHRAGA KHUSUS 



BAB  II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. Perjanjian Kinerja 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta 

berorientasi pada hasil maka dibuatlah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kinerja yang dilakukan 

pada awal tahun antara Kepala Seksi Olahraga Khusus dengan Kepala Bidang 

Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi untuk 

mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kerja dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 Adapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab kepala seksi dan Kepala Bidang akan melakukan supervise yang diperlukan, serta 

akan melakukan evalusi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pembinaan punishment and reward. Adapun isi perjanjian 

kinerja Kepala Seksi Olahraga Khusus dengan Kepala Bidang Pengembangan Olahraga 

Rekreasi sebagai berikut : 
 
 

A.1.   PERJANJIAN KINERJA AWAL 

 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Olahraga Khusus ditetapkan sebagaimana 

table di bawah ini: 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET KEGIATAN ANGGARAN 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Jumlah atlet yang 

mengikuti kompetisi 

 

 

 

 

28 / 1  

Org / Kgt  

Penyelenggaraan 

Kompetisi 

Olahraga 

 

(Sub Kegiatan) 

Pengiriman 

Peserta 

Peparpenas 2017 

Rp.  7.122.123.550,- 

 

 

 

Rp.  7.323.225.000,- 

 

 

 Secara terinci sub kegiatan di Tahun 2017 yang ada di Seksi Olahraga Khusus adalah 

Pengiriman Peserta Pekan Paralympic Pelajar Nasional sebanyak  50 orang. 

 

 

 

 

 



A.2.   PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PAK) 

 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Olahraga Khusus mengalami perubahan 

target maupun anggaran. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penggeseran dan/atau 

penambahan anggaran untuk sub kegiatan Pemberian Uang Penghargaan (Bonus) untuk 

peserta PEPARNAS XV Tahun 2016. 

 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET KEGIATAN ANGGARAN 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Jumlah atlet yang 

mengikuti kompetisi 

140 / 1  

Org / Kgt 

(atlet & 

pelatih) 

Penyelenggaraan 

Kompetisi 

Olahraga 

 

(Sub Kegiatan) 

Uang 

Penghargaan  

Bonus  Peparnas 

2016 

Rp.  8.383.779.500,- 

 

 

 

Rp.  5.063.437.500,- 

 

 

 

B. Capaian Kinerja 

 Gambaran umum dalam pencapaian kinerja Seksi Olahraga Khusus pada Bidang 

Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagaimana table di 

bawah ini: 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
KEGIATAN TARGET Realisasi 

Capaian                                   
( % ) 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Jumlah atlet yang 

mengikuti 

kompetisi 

 

 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

 

(Sub Kegiatan) 

1.  Pengiriman 

 Peserta 

 Peparpenas 2017 

 

2. Penyerahan  

 UangPenghargaan 

 (Bonus)  

 PEPARNAS XV/  

 2016 

 

 

 

 

28 

 

 

 

140 

 

 

 

 

27 

 

 

 

137 

 

 

 

 

103,70 % 

 

 

 

102,19 % 

 
 
 
 
 
 
 







BAB  I 

         PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Penataan kelembagaan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi 

Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 

2016  BAB III  tentang Uraian Tugas Seksi Olahraga Rekreasi bagian ke 

empat Bidang Keolahragaan Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan olahraga rekreasi;  

b. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan pelaksanaan kegiatan 

olahraga rekreasi;   

c. Menyiapkan bahan pedoman olahraga rekreasi;   

d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan olahraga rekreasi;   

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penggalian, pengembangan jenis dan 

kegiatan festival serta lomba olahraga rekreasi;  

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan 

olahraga rekreasi;  

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengirimkan olahragawan pada 

kegiatan festival dan lomba olahraga rekreasi; 

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan festival dan 

olahraga rekreasi; 

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;  

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

 

 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuatlah 

Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada awal tahun antara Kepala Seksi 

Olahraga Rekreasi dengan Kepala Bidang Keolahragaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepala Seksi untuk mewujudkan target kinerja yang 

sesuai dengan perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Apapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi 

tangung jawab kepala Seksi dan Kepala Bidang akan melakukan supervisi 

yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja 

dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pembinaan penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja kepala 

Seksi Olahraga Rekreasi adalah sebagai berikut : 



A.1. PERJANJIAN KINERJA AWAL 
 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 Meningkatnya 

Pemassalan 

olahraga bagi 
Pelajar, 

Mahasiswa 
dan 

Masyarakat 

 Jumlah 

masyarakat 

yang 
berpartisipasi 

 

10000 Org Pemassalan 

Olahraga bagi 

Pelajar, 
Mahasiswa dan 

Masyarakat  

Rp. 1.282.260.000 APBD 

 
 

A.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PAK) 
 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 Meningkatnya 
Pemassalan 

olahraga bagi 

Pelajar, 
Mahasiswa 

dan 
Masyarakat 

Jumlah 
masyarakat 

yang 

berpartisipasi 
 

16500 Org Pemassalan 
Olahraga bagi 

Pelajar, 

Mahasiswa dan 
Masyarakat 

Rp   1.377.829.500 APBD 

 
 

B. CAPAIAN KINERJA 
 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALIASASI 

CAPAIAN 
(%) 

Meningkatnya 
Pemassalan olahraga 

bagi Pelajar, 
Mahasiswa dan 

Masyarakat 

Jumlah masyarakat 
yang berpartisipasi 

 

26500 Org 37091 org 139,9 % 

 
 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 
 

Program dan kegiatan yang telah dicantumkan di perjanjian kinerja 
(PK) pada awal tahun terdapat kenaikan target kinerja dengan 
realisasi target setelah pada akhir tahun pelaksanan kegiatan 
dilaksanakan. Kenaikan target pada realisasi tersebut dikarenakan 
jumlah peserta kegiatan pemassalan (Haornas, Mlaku bareng 
masyarakat, Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto Surabaya dan Festival 
Sepeda Juang) ada peningkatan.  

 
 

D. RENCANA TINDAK LANJUT 
 

Berdasarkan evaluasi dan analisa kinerja terdapat capaian kinerja 
sebesar 139.9 % dari target yang telah ditetapkan, maka rencana 
tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 
kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan steakholder yang 
telah berkontribusi terhadap kegiatan pada seksi Olahraga Rekreasi  







BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

              Penataan kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur diatur dalam  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan; 

d. Bidang Keolahragaan; 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan; 

f. Bidang Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan. 

 

Bidang Kemitraan kepemudaan dan Keolahragaan 

Pasal 11 

1. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas menyelaraskan 

hubungan kerjasama dengan stakeholder dan tata kelola berbagai kelompok, 

masyarakat, perkumpulan, komunitas, 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 pada ayat (1), Bidang Kemitraan 

Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai funngsi: 

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 serta sarana prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan; 

f. pelaksanaan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem 

informasi kepemudaan dan keolahragaan (PPIPTEK & SIKK); 

g. pelaksanaan koordinasi antar lembaga kepemudaan dan keolahragaan; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 12 

3. Bidang Kemitraan kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari : 

a. Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga; 

b. Seksi Pengembangan Kreativitas; 

c. Seksi Sarana dan Prasarana. 

4. Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai 

tugas : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebiijakan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan sarana, prasarana kepemudaan dan keolahragaann; 

b. menyiapkan bahan penyusunan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan sarana dan 

prasarana kepemudaan dan keolahragaan;  

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana 

prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pemanfaatan, fasilitas sarana prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

g. menyiapkan bahan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan 

pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 

i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 



 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

              Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, maka dibuatkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada 

awal tahun antara Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dengan Kepala Bidang 

Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepala Seksi untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apapun keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kepala Seksi dan Kepala Bidang 

akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pembinaan penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja kepala Seksi 

Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut: 

 

A. PERJANJIAN KINERJA AWAL 

  Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Sarana dan Prasarana ditetapkan 

pada tabel berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1. Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Pemuda 
dan 

Olahraga 

Jumlah Peserta 
yang 

mengikuti 
kegiatan 

160/2 
(Orang

/Kgt) 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Pemuda dan 
Olahraga 

220.930.000 APBD 

 

Target Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu : 

1. Peninngkatan Sarana dan Prasaran Olahraga di Jawa Timur Tahun 2017 peserta 80 

orang. 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda di Jawa Timur Tahun 2017 peserta   80 

orang.  

 

 

 

 



B. Capaian Kinerja 

             Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Seksi Sarana dan 

Prasarana pada Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Provinsi 

Jawa Timur : 

 

Sasaran Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian(%) 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Pemuda dan 
Olahraga  

Jumlah Peserta 
yang 
mengikuti 
kegiatan  

160 152 95% 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

capaian kinerja jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yaitu 95% kurang dari 

target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dari total peserta kegiatan sejumlah 160 orang . 

 

C. Evaluasi dan Analisa Kinerja  

       Programdan kegiatan yang telah dicantumkan diperjajian kinerja (PK) pada awal 

Tahun 2017 kurang dilakksanakan dengan baik dan tidak memenuhi target yang 

telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan capaian 100 % untuk Tahun depan 

diharapkan  bisa mencapai target sesuai yang dinginkan. 

 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

       Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan 

capaian kinerja Tahun yang akan datang, Seksi Sarana dan Prasarana Bidang 

Kemitraan kepemudaan dan Keolahragaan telah melakukan langkah – langkah 

sebagai berikut; 

1. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja serta memantau capainnya secara berkala dan tepat waktu; 

2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang 

terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat 

waktudan tepat sasaran sebagaimana direncanakan; 

3. Melakukan peningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta 

kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit 

kerja bersangkutan. 





 

 

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta  tata tugas Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

angka 2 dinyatakan bahwa Seksi Pengembangan Kreativitas sebagaimana 

dimaksud, mempunyai tugas: 

a.  Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan pengembangan kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan 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.  Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

g.  Menyiapkan bahan pelaksanaan pusat pengembangan kreativitas 

kepemudaan; 

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pengembangan usaha kreativitas 

kepemudaan dan keolahragaan; 

i.  Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pengembangan kreativitas pemuda; dan 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 



 

 
 

 
A. Perjanjian Kinerja 

Mewujudkan target kinerja meningkatkan peran aktif pemuda dalam 

pembangunan dan meningkatkan olahragawan berprestasi dan budaya 

olahraga  di masyarakat yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan 

supervisi dan evaluasi dari Pejabat Administrator terhadap capaian kinerja 

untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 
     PENGAWAS 
                     DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
     PROVINSI JAWA TIMUR 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel serta berorientasi pada hasil,  kami yang bertanda tangan dibawah 

ini: 

Nama : Drs. INDRA SIBARANI, MM     

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS 
 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Drs. ABDUL HARIS RAMADHAN, MM     

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN - 

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 
 

 

 

 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 







 

B. Capaian Kinerja 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target realisasi

Capaian 

TW I   

( % )

Capaian 

TW II   

( % )

Capaian 

TW III 

( % )

Capaian 

TW IV 

( % )

Total 

Capaian 

TW I s/d  

IV ( % )

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

1. Meningkatnya peran Prosentase Pemuda 390 342 19,23 20,51 20,51 27,43 87,68

    aktif pemuda dalam berprestasi yg dibina Orang Orang

    pembangunan.

2. Meningkatnya 

    Olahragawan berpres

    tasi dan budaya Olah-

    raga di masyarakat

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Dari Sasaran Target jumlah peserta kegiatan  kreativitas telah dilaksanakan               

4 (empat) kegiatan dengan rincian : 3 (tiga) kegiatan Pelatihan Kreativitas 

Pemuda dan Olahraga dengan Peserta dari Bakorwil I s/d III dengan tingkat 

kehadiran peserta dari Bakorwil I sejumlah 75 orang dari target 80 orang 

(19,23%) dan dari Bakorwil II dan Bakorwil III terpenuhi sesuai target yaitu 

sejumlah 80 orang (20,51%). Sedangkan untuk kegiatan Talkshow Karya 

Kreatif Pemuda dengan jumlah peserta 150 orang terpenuhi hanya 107 orang 

peserta sehingga prosentase capaiannya adalah 27,43 % dari total sasaran 

target 390 orang. Tidak diketahui hambatan dari peserta yang tidak hadir 

mengingat ketika dihubungi via telpon dan dikonfirmasi ulang menyatakan 

siap / bersedia hadir. Dispora Provinsi Jawa Timur telah menanggung secara 

keseluruhan baik akomodasi konsumsi, bantuan transport dan uang harian 

peserta namun untuk Talkshow Karya Kreatif Pemuda hanya disediakan 

bantuan transport dan uang harian peserta dikarenakan disiarkan secara 

langsung (live) oleh stasiun televisi SBO Surabaya.   

 

 

 

 

 



D. Rencana Tindak Lanjut 

Dispora Provinsi Jawa Timur akan lebih intens mengadakan koordinasi peserta 

yang hadir dengan daerah yang diundang, sehingga bila ada daerah yang 

tidak mencukupi / memenuhi kuota dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih 

membutuhkan. 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG 

Laporan kurang baik, 

Laporan sudah baik 

 Laporan diperbaiki 

Realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain 

Iswara
Stamp





 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap program kerja yang dibebankan 

Kepala Dinas (Eselon II) pada Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi 

(Eselon IV) diawali dengan perjanjian kinerja yang disepakati, dan di dalam 

perjanjian kinerja disampaikan besarnya jumlah anggaran yang dipergunakan 

dengan sasaran, indikator kinerja dan target sudah disepakati.  

Perjanjian kinerja ini juga disampaikan Kepala Seksi selaku pejabat 

pelaksana untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen 

perencanaan, apabila dalam melaksanaan evaluasi kegiatan Kepala Bidang dapat 

dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atau sanksi atas capaian kinerja yang 

dilaksanakan.  

Memperhatikan Peraturan Gubernur 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 salah satu 

Bidang yang menangani kepemudaan dan olahraga adalah Bidang Kemitraan  

Pemuda dan olahrag. Pada Bidang Kemitraan ini dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh 3 Seksi yaitu : 

1. Seksi Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan. 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. 

3. Seksi Kreatifitas Kepemudaan dan Keolahragaan. 

Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga, Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, 

mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama kepemudaan dan 

keolahragaan;  

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerjasama kepemudaan dan 

keolahragaan;  

c. menyiapkan bahan penyusunan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan 

kerjasama kepemudaan dan keolahragaan. 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan industri olahraga 

dan kewirausahaan;  



 

 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan pusat kesehatan 

olahraga;  

f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan  

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

Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengamanatkan kerja 

sama daerah yang meliputi : Kerja Sama antar daerah, pihak ketiga dan luar 

negeri, kerjasama antar daerah dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja 

sama sukarela, kerjasama Wajib yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

akan diambil alih secara berjenjang oleh Pemerintahan diatasnya, Pemerintah 

Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib 

antar-daerah melalui APBN, kerjasama wajib dapat membentuk “Sekretariat 

Kerjasama“. 

OPD yang memiliki nomenklatur kerjasama dapat memanfaatkan kegiatan 

ini untuk meningkatkan wawasan, berkomunikasi dengan beberapa OPD untuk 

menyamakan persepsi, karena kerjasama diawali dengan KSB (Kesepakatan 

Bersama) dilanjutkan PKS (Perjanjian Kerjasama), bagi OPD Provinsi Jawa Timur 

banyak kesepakatan bersama yang sudah ditanda tangani oleh Bapak Gubernur 

dengan ke tiga, sehingga hanya membuat perjanjian kerjasamanya saja. 

Kewajiban membentuk TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) 

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009 yang diketuai oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemda memetakan potensi daerahnya 

yang menjadi skala prioritas daerah yang akan dikerjasamakan. Semua kerja 

sama yang akan dilakukan oleh OPD dengan daerah lain ataupun dengan pihak 

ketiga harus melalui TKKSD. TKKSD akan memberikan rekomendasi kepada 

Kepala Daerah untuk ditindaklanjutin oleh para pihak yang melakukan kerja sama. 

Agar dibuat dokumen kerja sama yaitu melalui tahapan kesepakatan bersama 

dan perjanjian kerjasama.  

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 menjelaskan bahwa 

KESEPAKATAN BERSAMA memuat : 

➢ Identitas Para Pihak; 

➢ Maksud dan Tujuan; 

➢ Objek; 

➢ Jangka Waktu; 



 

 

➢ Rencana Kerja 

➢ Penutup. 

PERJANJIAN KERJASAMA memuat : Identitas; Dasar; Maksud dan Tujuan; 

Subjek Kerjasama; Objek Kerjasama; Ruang Lingkup Kerjasama; Hak & 

Kewajiban; Jangka Waktu Kerjasama; Keadaan Memaksa/Force Majeure; 

Penyelesaian Perselisihan; Pengakhiran Kerjasama, Penutup. 

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal yang 

berkaitan dengan pelayanan kepemudaan menitikberatkan kepada proses 

penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.  

Pengembangan Kepemudaan 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. Sedang pembangunan 

keolahragaan dilaksanakan dimulai dari proses pembibitan, pembentukan sentra 

olahraga, peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga keolahragaan baik 

wasit/juri, pelatih maupun pengurus organisasi olahraga. Dan ruang lingkup 

keolahragaan adalah olahraga rekreasi, olahraga  olahraga pendidikan dan 

prestasi, olahraga khusus.  

Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2017 telah 

melaksanakan 3 sub kegiatan yaitu : 

a. Workshop Sinergi Kerjasama Olahraga se Jawa Timur Tahun 2017 di Kota 

Surabaya. 

b. Workshop Sinergi Kerjasama Pemuda dan Olahraga se Jawa Timur Tahun 

2017 di Kota Surabaya. 

c. Pengembangan Sinergi Kerjasama Pemuda dan Olahraga se Jawa Timur 

Tahun 2017 di Kota Surabaya. 

Dengan total anggaran sebesar Rp. 476.487.500,00 

Pada awal tahun anggaran setiap Kepala Seksi membuat jurnal kegiatan 

yang diserahkan kepada sub bagian Penyusunan Program yang berisi judul sub 

kegiatan, lokasi kegiatan, besaran anggaran dan waktu pelaksanaan, dengan 



 

 

harapan secara keseluruhan perencanaan dan penyerapan keuangan setiap 

tribulan dapat dipantau dan dievaluasi. 

Seksi Kerjasama menyusun rencana kegiatan dengan daftar 

Pengelolaan Anggaran yang sudah tersedia dalam arti jumlah peserta, perjalanan 

dinas luar Provinsi, serta pendukung kegiatan tidak sesuai alokasinya. Terdapat 

kesalahan penulisan dengan menyusun DPA yang terpusatkan pada tribulan 

pertama, misalnya sub kegiatan sebanyak 4, akan tetapi perjalanan dinas luar 

Provinsinya hanya ada di tribulan pertama demikian juga dengan ATK berupa tas 

dan alat tulis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat 

antara Kepala Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Olahraga dengan Kepala 

Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga, dimana secara keseluruhan ditargetkan 

memperoleh 4 naskah kerjasama pemuda dan olahraga,  dalam arti tolok ukur dari 

Seksi ini adalah tersusunnya naskah kerjasama dalam negeri bidang pemuda dan 

olahraga untuk meningkatkan daya saing pemuda, menumbuhkan kewirausahaan 

serta meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Timur. Adapun kegiatan yang 

dianggarkan dalam DPA sebanyak 4 kali adalah Workshop Sinergi Kerjasama 

Pemuda dan Olahraga se Jawa Timur Tahun 2017, dengan lokasi kegiatan di 

Kota Surabaya, sehingga target yang ditetapkan adalah 4 naskah kerjasama 

(dokumen). 

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kerjasama 

Pemuda dan Olahraga (pasal 12) adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

kerjasama kepemudaan dan keolahragaan, dalam menyiapkan perumusan 

diperlukan koordinasi dengan beberapa pihak yang pertama adalah pengguna 

kerjasama yaitu bidang, baik bidang yang menjadi ikon pemuda dan olahraga atau 

bidang lain yang mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Jawa Tmur, namun masih terdapat kendala yaitu perubahan budaya kerja, masih 

terdapat egoisme sektoral atau budaya penguasaan materi secara berlebihan, 

dalam arti kegiatan  yang dilaksanakan bidang untuk bidang bukan bekerjasama 

satu sama lain untuk mencapai tujuan Dinas, mengingat masih belum 

dipahaminya arti kerjasama atau dasar hukum kerjasama, hal ini disebabkan 

keterbatasan informasi tentang kerjasama dan aspek psikologis pejabat 

pelaksananya. 

Seringkali koordinasi tidak optimal dengan bidang kemitraan, seharusnya  

kerjasama dapat dilaksanakan dengan posisi equal (sederajat) secara teori, 

demikian pula dengan pelaksanaan koordinasi masih terdapat bidang yang tidak 

memberikan informasi secara detail untuk bahan perumusan kerjasama karena 



 

 

masih merasa lebih tinggi disebabkan minimnya pengetahuan tentang kerjasama 

sehingga perumusan kerjasama berjalan stagnan. 

 

B. Capaian Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja disampaikan jumlah anggaran berasal dari APBD 

Jawa Timur sebesar Rp. Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) yang 

dipergunakan untuk kegiatan 4 (empat) kali sosialisasi kerjasama bidang 

kepemudaan dan olahraga. Pada Oktober 2017 dilaksanakan Perubahan 

Anggaran Keuangan (PAK) yang merubah item kegiatan pada Seksi Kerjasama 

yang perlu diadakan pembenahan. Misalnya jumlah peserta workshop secara 

logika diikuti 2 orang saja sehingga dapat dirubah jumlah peserta dari 180 orang 

menjadi 80 orang, pendukung kegiatan misalnya perjalanan dinas luar Provinsi 

untuk mengundang nara sumber dari Kemenpora RI mutlak dibutuhkan, dan 

dalam DPA hanya ada di tribulan pertama saja. Perubahan tersebut setelah 

mendapat evaluasi dari Kepala Seksi Kerjasama mengingat jumlah peserta setiap 

kegiatan sebanyak 180 orang, jumlah peserta seperti itu adalah jumlah peserta 

yang relatif besar, dan tidak memiliki dasar penentuan jumlah, oleh karena itu 

diadakan perubahan jumlah peserta menjadi realistis yaitu 80 orang, dengan 

asumsi setiap Kabupaten/Kota  sebanyak 2 orang peserta. 

Namun terjadi kesalahan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh 

pengelola keuangan dengan merubah kegiatan dari 4 kegiatan menjadi 3 

kegiatan, sehingga masih banyak sekali sisa anggaran yang tidak terserap pada 

akhir tahun anggaran. Indikator Kinerja Utama (IKU)  Bidang Kemitraan adalah 

banyak nya atau jumlah naskah kerjasama yang dihasilkan, kalau dari jumlah 

biaya atau anggaran yang disediakan sebanyak 4 sub kegiatan, sehingga capaian 

yang ditetapkan adalah 4 naskah kerjasama. Adapun Capaian Kinerja Seksi 

Kerjasama Pemuda dan Olahraga  Tahun 2017 adalah ; 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
(%) 

 Jumlah Naskah 
Kerjasama yang 
ditanda tangani 

4 naskah 8 naskah 200 % 

    

 
 



 

 

Adapun 8 naskah kerjasama yang ditanda tangani adalah : 

1. Kerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya 

2. Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasioanal (BNN) Provinsi Jawa Timur. 

3. Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga. 

4. Kerjasama dengan KONI Jawa Timur tentang Sarana Prasarana Olahraga. 

5. Kerjasama dengan KONI Jawa Timur tentang JAMU KOMPLIT 100 TELOR 

6. Kerjasama dengan Harian Surya. 

7. Kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. 

8. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur. 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdapat realisasi atau capaian 

kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati Tahun 2017, 

dimana jumlah kegiatan pada Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga mengalami 

penurunan dari 4 sub kegiatan menjadi 3 sub kegiatan, dikarenakan adanya 

kesalahan administrasi keuangan dimana jumlah peserta sebanyak 180 orang 

adalah terlalu banyak dan kesulitan dalam merealisasikan sehingga dirubah 

menjadi 80 orang saja, dengan tidak merubah akomodasi dan konsumsi atau 

pendukung pelaksanaan kegiatan, akan tetapi terdapat kesalahan administrasi 

keuangan sehingga menjadi 3 kegiatan saja.  

3 Kegiatan yang dilaksanakan berupa workshop atau pengembangan 

sinergi kerjasama pemuda dan olahraga, dengan harapan Pemerintah 

Kabupaten/Kota terinspirasi dengan sosialisasi yang dilaksanakan dengan 

menampilkan beberapa materi atau narasumber untuk mengembangkan 

kepemudaan maupun untuk meningkatkan prestasi olahraga. 

Selanjutnya di tahun mendatang akan ada evaluasi hasil sosialisasi 

dengan menyusun daftar pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang 

kerjasama yang dirintis tentang kepemudaan dan olahraga. 

Meskipun anggaran yang tersedia hanya 3 kegiatan Seksi Kerjasama 

tetap berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk menjalin kerjasama, baik 

kerjasama kepemudaan maupun keolahragaan, termasuk bidang manajemen 

olahraga pada tataran sertifikasi, akreditasi dan standarisasi dengan badan atau 

lembaga yang menangani sertifikasi (LSP POR) Jawa Timur.  



 

 

Demikian juga kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia 

(KONI) Provinsi Jawa Timur dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana 

dikerjasamakan dengan harapan menjadi titik awal pengelolaan sarana dan 

prasarana olahraga yang menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi 

“menghasilkan”, sebelum adanya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan oleh Bidang Kemitraan, tidak hanya itu 

kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga 

keolahragaan juga dijalin kerjasama dengan KONI Jawa Timur berupa “ JAMU 

KOMPLIT 1000 TELOR” Jawa Timur Kompetensi Atlit 1000 Tenaga olahraga 

yang dilaksanakan oleh Bidang Manajemen, untuk kepemudaan dalam rangka 

sosialisasi bahaya anti narkoba serta pemberdayaan kader anti narkoba Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur.Kerjasama dengan perguruan 

tinggi sudah dilaksanakan dengan Universitas Ciputra untuk pemberdayaan 

pemuda wirausaha yang diprakarsai oleh Bidang Kepemudaan. 

Untuk melaksanaan pembinaan prestasi olahraga usia dini dilaksanakan 

Pekan Olahraga Sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (POR SD/MI) se Jawa Timur 

di Kabupaten Lumajang yang mempertandingkan 11 cabang olahraga dan 1 

cabang olahraga eksibisi (selam), untuk memperkuat komitmen kerjasama dibuat 

kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, sebagai 

tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  

D.Rencana Tindak Lanjut 

Koordinasi adalah yang penting dalam penyusunan naskah kerjasama, 

baik intern maupun ekstern, koordinasi memegang peran penting karena dengan 

koordinasi yang baik akan mencul sikap saling menghormati satu sama lain 

selanjutnya akan memberikan sikap saling menghormati. Koordinasi dengan 

berbagai pihak terus dilaksanakan oleh Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga 

dengan harapan terdapat kerjasama bidang kepemudaan dan olahraga, baik 

koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan beberapa pihak 

misalnya media massa, perguruan tinggi untuk mencapai sinergitas untuk 

melaksanakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. 







BAB  I 
         PENDAHULUAN 

 
 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perbandingan antara target kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah 

kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab 

ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa 

mendatang (performance improvement). 

 Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dimana setiap program yang dibebankan Kepala Dinas (Eselon II) pada Kepala 

Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi/Sub Bagian (Eselon IV) tentu diawali dengan sebuah 

Perjanjian Kinerja yang disepakati. 

 Di dalam penataan kelembagaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan 

Olahraga Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan 

d. Bidang Keolahragaan 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 

f. Bidang Pengembangan Menejemen Kepemudaan dan Keolahragaan 
 

Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas : 

1. Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan  

2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM 

3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi  
 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang. 
 

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13 pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 

Tahun 2016, Seksi Peningkatan Kualitas SDM mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pengelola lembaga kepemudaan dan keolahragaan. 



b. menyiapkan bahan penyusunan 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. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan inovasi manajemen kepemudaan dan 

keolahragaan 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pengelola lembaga dan 
pelaku kepemudaan dan keolahragaan 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  

 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

BIDANG PENGEMBANGAN MENEJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BIDANG 

KEPALA SEKSI 
PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN 

 

KEPALA SEKSI 
PENINGKATAN KUALITAS SDM 

KEPALA SEKSI 
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 

 



BAB  II 
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 
 

A. Perjanjian Kinerja 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta 

berorientasi pada hasil maka dibuatlah Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada awal 

tahun antara Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM  dengan Kepala Bidang 

Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Kepala Seksi untuk mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan 

Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
  

 Adapun isi perjanjian kinerja Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM dengan 

Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai 

berikut : 
 

Tabel  II.1 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN 

- Meningkatnya peran 

aktif pemuda dalam 

pembangunan  

- Meningkatnya 

olahragawan 

berprestasi dan 

budaya olahraga 

dimasyarakat 

Jumlah peserta 

pengembangan 

kualitas sumber daya 

manusia (SDM) 

240 orang/  

3 Kgt 

Pemanfaatan 

IPTEK  olahraga 

sebagai pendorong 

peningkatan 

prestasi olahraga 

Rp.  483.857.000,- 

 

  

B. Capaian Kinerja 

 Dalam perjanjian kinerja disampaikan bahwa jumlah anggaran yang berasl dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 

483.857.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu   

Rupiah) yang dipergunakan untuk sub-sub kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM 

sebagai berikut : 

- Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science Angkatan 1 

- Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science Angkatan 2 

- Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science Angkatan 3 

 

 



 Adapun  hasil Capaian Kinerja Seksi Peningkatan Kualitas SDM pada Tahun 2017 

sebagaimana Table II.2, dapat disimpulkan bahwa  pencapaian kinerja pada Seksi 

Peningkatan Kualitas SDM  adalah 93,33 % yang didapatkan dari jumlah pemuda yang 

dibina yaitu sebanyak 240 orang. 

 

Tabel  II.2 

Sasaran  Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

- Meningkatnya peran aktif 

pemuda dalam 

pembangunan  

- Meningkatnya 

olahragawan berprestasi 

dan budaya olahraga 

dimasyarakat 

 
 
Jumlah peserta pengembangan kualitas 
sumber daya manusia (SDM)   
 

 
 
240 org 
 
 

 
 
224 org 
 
 

93,33 % 
 
 

 

   

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

 Program dan kegiatan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada awal tahun 

2017 terdapat selisih target kinerja dengan realisasi anggaran pada indikator kinerja 

masing-masing setelah akhir tahun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

 Selisih target dan realisasi tersebut dikarenakan sub kegiatan yang dilaksanakan 

masih adanya Kabupaten dan Kota yang diundang  hadir tidak  sesuai dengan kuota atau 

dengan kata lain kuota tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. 

 
 

Tabel  II.3 
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

SASARAN INDIKATOR 
KINERJA ANGGARAN 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

 Jumlah 
peserta 
pengemban
gan kualitas 
sumber 
daya 
manusia 
(SDM)   
 

240 224 93,33 % 
Rp 

483.857.000,- 
 

Rp 
477.039.995,- 

 
98,59 % 

 

 
 
 
 
 



Tabel  II.4 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
CAPAIAN 
KINERJA 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

  
Jumlah peserta 
pengembangan kualitas 
sumber daya manusia 
(SDM) 

 
93,33 % 

 
98,59 % 

 
94,66 % 

  

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa adanya Capaian Kinerja dapat  

terealisasi, berkat adanya dukungan dari berbagai pihak seperti dinas yang menangani 

kepemudaan kabupaten/Kota, organisasi keolahragaan, perguruan tinggi dan stake 

holder terkait. 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

 Dalam rangka meminimalisir hambatan dan sebagai langkah peningkatan capaian 

kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

1. Melaksanakan pembinaan secara kontinyu dan berjenjang untuk meningkatkan 

prestasi para pemuda   

2. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) hendaknya didahului dengan kajian 

secara komprehensif dengan target untuk setiap kegiatan (Action Plan) dan  mengacu 

pada peraturan yang berlaku. 

3. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala; 

4. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan hasil kinerja dari 

Tahun ke Tahun. 

 

E.  Tanggapan Atasan Langsung 
 

 Laporan kurang baik 

 Laporan sudah baik 

 Laporan diperbaiki 

 Realisasi diteliti ulang 



 Capaian diteliti ulang 

 Capaian diteliti ulang 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





BAB  I 

         PENDAHULUAN 
 
 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perbandingan antara target kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah 

kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab 

ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di 

masa mendatang (performance improvement). 

 Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dimana setiap program yang dibebankan Kepala Dinas (Eselon II) pada 

Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi/Sub Bagian (Eselon IV) tentu diawali dengan 

sebuah Perjanjian Kinerja yang disepakati. 

 Di dalam penataan kelembagaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan 

d. Bidang Keolahragaan 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 

f. Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan 

 

Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas : 

1. Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan  

2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM 

3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi  

 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang. 

 

 

 



Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13 pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 

Tahun 2016, Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan mempunyai tugas :  

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penguatan 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. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pengembangan organisasi kepemudaan 

dan keolahragaan secara periodik 

f. Menyiapakan bahan pelaksanaan pelatihan kemapuan manajerial pengelola organisasi 

kepemudaan dan keolahragaan ; dan 

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

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

BIDANG PENGEMBANGAN MENEJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BIDANG 

KEPALA SEKSI 
PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN 

 

KEPALA SEKSI 
PENINGKATAN KUALITAS SDM 

KEPALA SEKSI 
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 

 



BAB  II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. Perjanjian Kinerja 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel 

serta berorientasi pada hasil maka dibuatlah Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada 

awal tahun antara Kepala Seksi penguatan tata kelola kelembagaan dengan Kepala 

Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Kepala Seksi untuk mewujudkan target kinerja yang sesuai 

dengan perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 Adapun isi perjanjian kinerja Kepala Seksi penguatan tata kelola kelembagaan 

dengan Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan 

sebagai berikut : 

Tabel  II.1 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN 

1. Meningkatnya peran 

Aktif Pemuda dalam 

pembangunan 

2. Meningkatnya 

Olahragawan 

berprestasi dan budaya 

olahraga di masyarakat  

Jumlah 

Pengelola/pengurus 

Organisasi 

Kepemudaan dan 

Olahraga yang 

difasilitasi dalam 

pelatihan 

manajemen 

organisasi 

180 

orang/  

3 Kgt 

Pelatihan 

manajemen 

organisasi 

pemuda 

dan 

olahraga 

Rp.  

393.628.000,- 

 
B. Capaian Kinerja 

 Dalam perjanjian kinerja disampaikan bahwa jumlah anggaran yang berasl dari 

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Jawa Timur sebesar Rp. Rp.  

393.628.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan 

Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk sub-sub kegiatan Seksi penguatan tata kelola 

kelembagaan. 

 Adapun  hasil Capaian Kinerja Seksi penguatan tata kelola kelembagaan pada 

Tahun 2017 sebagaimana Table II.2, dapat disimpulkan bahwa  pencapaian kinerja 

pada Seksi penguatan tata kelola kelembagaan adalah 100% yang didapatkan dari 

jumlah pemuda yang dibina yaitu sebanyak 180 orang. 

 



Tabel  II.2 

Sasaran  Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya peran 

Aktif Pemuda dalam 

pembangunan 

2. Meningkatnya 

Olahragawan berprestasi 

dan budaya olahraga di 

masyarakat 

Jumlah Pengelola/pengurus 
Organisasi Kepemudaan 
dan Olahraga yang 
difasilitasi dalam pelatihan 
manajemen organisasi 

 
180 
org 
 
 

 
154 org 
 
 

 
85 % 
 
 

   

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

 Program dan kegiatan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada awal 

tahun 2017, bahwa target peserta dengan realisasi hanya tercapai 85%. Hal ini 

disebabkan karena target kehadiran peserta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 

(OKP) yang kami targetkan masih belum maksimal peran sertanya.  

 Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengajak seluruh stakeholder 

dalam merencanakan kegiatan dimaksud. 

Tabel  II.3 
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

SASARAN INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

Tar
get 

Rea
lisa
si 

Capa
ian 

Alokasi Realisasi 
Capai

an 

1. Meningkatnya 

peran Aktif 

Pemuda dalam 

pembangunan 

2. Meningkatnya 
Olahragawan 
berprestasi dan 
budaya 
olahraga di 
masyarakat 

Jumlah 
Pengelola/p
engurus 
Organisasi 
Kepemudaa
n dan 
Olahraga 
yang 
difasilitasi 
dalam 
pelatihan 
manajemen 
organisasi 

180 154 85 % 
Rp.  

393.628.000 

Rp 
382.050.590 

 

97,06
% 

 

 

 

 

 



Tabel  II.4 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

CAPAIAN 
KINERJA 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1. Meningkatnya peran 

Aktif Pemuda dalam 

pembangunan 

2. Meningkatnya 
Olahragawan 
berprestasi dan 
budaya olahraga di 
masyarakat 

Jumlah 
Pengelola/pengurus 
Organisasi 
Kepemudaan dan 
Olahraga yang 
difasilitasi dalam 
pelatihan 
manajemen 
organisasi 

 
85 % 

 
97,06 % 

 
0,87 % 

D. Rencana Tindak Lanjut 

 Dalam rangka meminimalisir hambatan dan sebagai langkah peningkatan capaian 

kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

1. Melaksanakan pembinaan secara kontinyu dan berjenjang untuk meningkatkan 

prestasi para pemuda dan olahragawan. 

2. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) hendaknya didahului dengan kajian 

secara komprehensif dengan target untuk setiap kegiatan (Action Plan) dan  

mengacu pada peraturan yang berlaku. 

3. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala; 

4. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan hasil kinerja dari 

Tahun ke Tahun. 

E.  Tanggapan Atasan Langsung 
 

 Laporan kurang baik 

 Laporan sudah baik 

 Laporan diperbaiki 

 Realisasi diteliti ulang 

 Capaian diteliti ulang 

 Capaian diteliti ulang 

  



 





BAB  I 

         PENDAHULUAN 
 
 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perbandingan antara target kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah 

kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab 

ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di 

masa mendatang (performance improvement). 

 Laporan Kinerja merupakan salah satu indikator dari Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dimana setiap program yang dibebankan Kepala Dinas (Eselon II) 

pada Kepala Bidang (Eselon III) dan Kepala Seksi/Sub Bagian (Eselon IV) tentu diawali 

dengan sebuah Perjanjian Kinerja yang disepakati. 

 Di dalam penataan kelembagaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa 

Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kepemudaan 

d. Bidang Keolahragaan 

e. Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 

f. Bidang Pengembangan Menejemen Kepemudaan dan Keolahragaan 

 

Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas : 

1. Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan  

2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM 

3. Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi  

 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang. 

 

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13 pada Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 62 Tahun 2016, Seksi Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi 

kepemudaan dan keolahragaan;  

 



b.  menyiapkan bahan perumusan 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.  menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Standarisasi, Akreditasi 

dan Sertifikasi sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

f.  menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi 

kepemudaan dan keolahragaan ; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan kepemudaan dan 

keolahragaan 

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

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI  

BIDANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BIDANG 

KEPALA SEKSI  
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 

KEPALA SEKSI  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KEPALA SEKSI  
PENGUATAN TATAKELOLA KELEMBAGAAN 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 

A. PERJANJIAN KINERJA 

 

    Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel 

serta berorientasi pada hasil maka dibuatlah Perjanjian Kinerja yang dilakukan 

pada awal tahun antara Kepala Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dengan 

Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Seksi untuk mewujudkan target 

kinerja yang sesuai dengan perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja 

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Apapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi 

tangungjawab kepala Seksi dan Kepala Bidang akan melakukan supervisi yang 

diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari 

perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan 

penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja kepala Seksi Standarisasi, 

Akreditasi dan Sertifikas adalah sebagai berikut : 

 

A.1. PERJANJIAN KINERJA AWAL 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Standarisasi, Akreditasi dan 

Sertifikasi sebagaimana tabel berikut : 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 

 

 

 

2 

Meningkatnya 

peran aktif 

pemuda dalam 

pembangunan 

Meningkatnya 

olahragawan 

berprestasi dan 

budaya olahraga 

di masyarakat 

 Jumlah 

peserta 

standarisasi 

sertifikasi 

kepemudaan 

dan olahraga 

yg difasilitasi 

320 orang Pengembangan dan 

pemanfaat IPTEK 

sebagai pendorong 

peningkatan 

kualitas prestasi 

olahraga  

Rp.     437.615.000,- APBD 

 

 

 



Target perjanjian kinerja tersebut tercantum dalam beberapa sub kegiatan yaitu: 

1. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi Pelatih dan Wasit Olahraga  

sebanyak 80 Orang untuk wilayah surabaya dan sekitarnya 

2. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi Pelatih dan Wasit Olahraga  

sebanyak 80 Orang untuk wilayah malang dan sekitarnya. 

3. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi Pelatih dan Wasit Olahraga  

sebanyak 80 Orang untuk wilayah bojonegoro dan sekitarnya. 

4. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi Pelatih dan Wasit Olahraga  

sebanyak 80 Orang untuk wilayah kediri dan sekitarnya. 

 

 

A.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PAK) 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Seksi Standarisasi, Akreditasi dan 

Sertifikasi mengalami perubahan target maupun anggaran di dalam 

Perubahan APBD karena adanya penambahan 4 sub kegiatan baru yaitu : 

a. 2. 1 Penyusunan Pedoman Standar Pemberian Penghargaan Pemuda 

dan  Olahraga dengan keluaran 100 buku 

b. 2. 2 Penyusunan Pedoman Standar Pemanduan Minat dan Bakat 

Olahraga  Usia Dini dengan keluaran 150 buku 

c. 2. 3 Sertifikasi Masseur Sport Tingkat Pratama dengan peserta 

sejumlah   60 orang 

d. 2. 4 Sosialisasi Pemberian Penghargaan Pemuda dan Olahraga dengan 

  peserta sejumlah 76 orang yang tercantum dalam tabel berikut: 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN KET 

1 

 

 

 

2 

Meningkatnya 

peran aktif 

pemuda dalam 

pembangunan 

Meningkatnya 

olahragawan 

berprestasi dan 

budaya olahraga 

di masyarakat 

 Jumlah 

peserta 

standarisasi 

sertifikasi 

kepemudaan 

dan olahraga 

yg difasilitasi 

456 orang Pengembangan dan 

pemanfaat IPTEK 

sebagai pendorong 

peningkatan 

kualitas prestasi 

olahraga  

Rp.   782.515.000 P. APBD 

 

 



B. CAPAIAN KINERJA 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 

K Rp K Rp K Rp 

- Meningkatnya 

peran aktif 

pemuda dalam 

pembangunan 

- Meningkatnya 

olahragawan 

berprestasi dan 

budaya olahraga 

di masyarakat 

Jumlah 

peserta 

standarisasi 

sertifikasi 

kepemudaan 

dan 

keolahragaan 

yg difasilitasi 

456 Rp 782.515.000 388 Rp. 724.420.750 85 % 92  % 

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Program dan kegiatan yang telah dicantumkan di perjanjian kinerja (PK) 

pada awal tahun terdapat selisih perbedaan target kinerja dengan realisasi 

target. Perbedaan target dan realisasi tersebut dikarenakan peserta yang 

hadir tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan.   

 

 D.  RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan evaluasi dan analisa kinerja terdapat capaian kinerja sebesar     

100 % dari target yang telah ditetapkan, maka rencana tindak lanjut 

kedepan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan serta 

meningkatkan koordinasi dengan steakholder yang telah berkontibusi 

terhadap kegiatan pada Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 

 

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG 

 

 

 
Laporan kurang baik 

 

   

 

 
Laporan sudah baik 

 

   

 

 
Laporan diperbaiki 

 

   

 

 
Realisasi diteliti ulang 

 

   

 

 
Capian diteliti ulang 

 

   

 

 
Lain-lain  (Mohon ditulis) 
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