
Kode Level 0 Kode Level 1 Kode Level 2 Kode Level 3 Kode Level 4 Kode SOP

P.4.3.1.1.1.1 kajian agama beserta aplikasinya sebagai model

kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang

berbasis iman dan taqwa

P.4.3.1.1.1.2 seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan

dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap

tatanan kehidupan politik demokrasi yang

berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan

lokal

P.4.3.1.1.1.3 lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif

Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat

Pemuda

P.4.3.1.1.1.4 jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam 

meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan

ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda

P.4.3.1.1.1.5 talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk

meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara

P.4.3.1.1.1.6 pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan

dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta

ketertiban Masyarakat

P.4.3.1.1.1.7 perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan

untuk mengembangkan minat, bakat dan

kemampuan Pemuda

P.4.3.1.1.1.8 diseminasi kesadaran hukum

P.4.3.1.1.1.9 pendidikan dan pelatihan bela negara

P.4.3.1.1.1.10 perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan

pergaulan bebas

P.4.3.1.1.1.11 perlindungan Pemuda dari penyakit Human

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno

Deficiency Syndrome

P.4.3.1.1.1.12 perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan

radikalisme

P.4.3.1.1.2.1 pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan 

intelektual dan spiritual
P.4.3.1.1.2.2 pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan

Daerah
P.4.3.1.1.2.3 pemberian beasiswa

P.4.3.1.1.2.4 pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha

yang sesuai dengan potensi Daerah
P.4.3.1.1.2.5 pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau

kreatif
P.4.3.1.1.2.6 pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif

dan/atau kreatif
P.4.3.1.1.2.7 menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda

P.4.3.1.1.2.8 pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau

Pemuda berprestasi

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Masyarakat

P.4

PROSES BISNIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

Peningkatan Daya 

Saing Pemuda dan 

Olahraga

P.4.3 Meningkatnya partisipasi 

pemuda

dalam kegiatan ekonomi

mandiri, organisasi 

pemuda dan sosial 

kemasyarakatan

P.4.3.1.1.2 Pemberdayaan pemuda

P.4.3.1.1.1 Penyadaran pemudaP.4.3.1 Meningkatnya daya 

saing Pemuda

P.4.3.1.1



P.4.3.1.1.2.9 pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi

advokasi dan mediasi
P.4.3.1.1.2.10 partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan

non formal
P.4.3.1.1.2.11 peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokal

dan nasional
P.4.3.1.1.2.12 tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif

P.4.3.1.1.3.1 pelatihan

P.4.3.1.1.3.2 pemagangan

P.4.3.1.1.3.3 pembimbingan

P.4.3.1.1.3.4 penyediaan inkubator wirausaha pemuda

P.4.3.1.1.3.5 pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, 

nasional,

regional, dan internasional
P.4.3.1.1.3.6 penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, 

nasional,

regional, dan internasional
P.4.3.1.1.3.7 penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses

penguatan permodalan

P.4.3.1.1.3.8 pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama 

melalui

media cetak, elektronik, dan media luar ruang
P.4.3.1.1.3.9 pengembangan kepeloporan Pemuda

P.4.3.1.1.3.10 pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan

P.4.3.1.1.3.11 pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan

P.4.3.2.1.1.1 memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas

P.4.3.2.1.1.2 melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi

P.4.3.2.1.1.3 pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat 

olahraga

P.4.3.2.1.2.1 standardisasi pengelolaan organisasi keolahragaan

P.4.3.2.1.2.2 penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan

P.4.3.2.1.2.3 Sertifikasi tenaga keolahragaan

P.4.3.2.1.3.1 Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah

P.4.3.2.1.3.2 Pusat Pelatihan Olahraga Mahasiswa Daerah

P.4.3.2.1.3.3 Pusat Pelatihan Daerah

P.4.3.2.1.3.4 Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu

P.4.3.2.1.3.5 Sekolah Khusus Olahragawan

P.4.3.2.1.3.6 Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga

P.4.3.2.1.3.7 Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga

sejenis pada pemeluk agama yang lain

P.4.3.2.1.3.8 Pusat Pelatihan Olahraga TNI/Polri

P.4.3.2.1.4.1 pekan dan festival olahraga provinsi

P.4.3.2.1.4.2 pekan dan festival olahraga pelajar

P.4.3.2.1.4.3 pekan dan festival olahraga mahasiswa

P.4.3.2.1.4.4 pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga 

pendidikan agama lain
P.4.3.2.1.4.5 pekan dan festival berkebutuhan khusus

P.4.3.2.1.4.6 kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau 

internasionalP.4.3.2.1.4.7 mengembangkan industri olahraga

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Masyarakat

P.4

P.4.3.2 Meningkatnya daya 

saing olahraga

P.4.3.2.1 Meningkatnya prestasi 

olahraga

Peningkatan Daya 

Saing Pemuda dan 

Olahraga

pemassalan, pembibitan dan 

pengembangan prestasi

olahragawan

P.4.3.2.1.2 pemberdayaan dan pengembangan 

perkumpulan

olahraga

P.4.3.2.1.3 pengembangan sentra pembinaan 

olahraga

P.4.3 Meningkatnya partisipasi 

pemuda

dalam kegiatan ekonomi

mandiri, organisasi 

pemuda dan sosial 

kemasyarakatan

P.4.3.1.1.2 Pemberdayaan pemuda

P.4.3.1 Meningkatnya daya 

saing Pemuda

P.4.3.1.1

penyelenggaraan kompetisi dan 

kejuaraan secara

berjenjang dan berkelanjutan

P.4.3.2.1.4

Pengembangan pemudaP.4.3.1.1.3

P.4.3.2.1.1



P.4.3.2.1.4.8 pemberian penghargaan/beasiswa/uang pembinaan bagi 

atlet berprestasi

P.4.3.2.1.5.1 inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia

P.4.3.2.1.5.2 identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga

P.4.3.2.1.5.3 perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara

terpadu
P.4.3.2.1.5.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Masyarakat

P.4

P.4.3.2 Meningkatnya daya 

saing olahraga

P.4.3.2.1 Meningkatnya prestasi 

olahraga

Peningkatan Daya 

Saing Pemuda dan 

Olahraga

P.4.3

penyelenggaraan kompetisi dan 

kejuaraan secara

berjenjang dan berkelanjutan

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana olahraga

P.4.3.2.1.5

P.4.3.2.1.4


