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Atar KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-NYA bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-

2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan sesuai 

data dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan PERDA nomor 08 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Banyuwangi dan PERBUP 57 tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan 

tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, maka RENSTRA Dinas 

Pemuda dan OlahRaga tahun 2016-2021 telah tersusun sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Kerja (RENJA) dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD. 

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2020 Kabupaten 

Banyuwangi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten / Kota. 

Kami menyadari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 ini masih jauh 

dari sempurna. Untuk itu kami  mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar 

penilaian  pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi. 

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi masyarakat 

Banyuwangi, terutama para pelaku dan pemerhati kepemudaan dan keolahragaan. 

 

Banyuwangi,  31  Agustus 2016. 

Plt.  Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi 

 

 

 

Drs. WAWAN YADMADI, M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19710720 199101 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dinas Pemuda Dan Olahraga  Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 

tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan  unsur 

pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga, oleh karena itu dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan 

pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.  

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 

ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun dan merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten 

Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.  

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan dokumen perencanaan yang 

bersifat indikatif, memuat, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan 

kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Dinas Pemuda dan Olahraga 

mensinkronkan/selara program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran 

pembangunan tingkat kementerian dan Provinsi.  

Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi diantaranya percepatan perbaikan iman dan taqwa (Imtaq) di kalangan 

pemuda, memotivasi pemuda untuk bisa hidup mandiri, menekan penggunaan narkoba, 

peningkatan kemampuan atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga Nasional 

dan Profesionalisme lembaga pengelola klub olahraga. Lahirnya Dinas Pemuda dan 

Olahraga di Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menjawab permasalahan 

tersebut. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi ini sebagai pedoman yang sangat penting dalam  : 

 

1.  Acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga (RENJA) 

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, Yang juga dijabarkan ke dalam RKA Dinas 
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Pemuda dan Olahraga (Rencana Kerja Anggaran Dispora). Muatan RKA meliputi 

input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome 

kemudian  hasilnya akan ditetapkan dalam dokumen yaitu Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) 

2. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah; 

3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. 

Banyuwangi. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 ini 

merujuk pada: 

1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, 

2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

3) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. 

4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. 

5) Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, 

10) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2005-2025. 

12) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2016-2021 
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13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

14) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi, dan 

15) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi 

dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banyuwangi.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 Kabupaten 

Banyuwangi ini disusun dengan maksud untuk : 

1.  Memberikan arah perencanaan, sasaran, strategi dan kebijakan bidang 

kepemudaan dan keolahragaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat 

terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan bidang kepemudaan dan 

keolahragaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. 

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,  dan 

berkelanjutan 

Dengan tujuan untuk mewujudkan: 

 keadaan yang diinginkan lima tahun ke depan yang sejalan dengan visi dan  misi 

Kepala Daerah /  Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten 

Banyuwangi dengan merumuskan program dan kegiatan dibidang kepemudaan 

dan keolahragaan sesuai dengan misi Bupati dan wakil bupati yang ke 4 yang 

selanjutnya sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga. 

 Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan 

dibidang kepemudaan dan keolahragaan. 

 Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda 

dan olahraga Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-

2021 Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, maksud dan 

tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 

Menggambarkan profil kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan keadaan 

yang ingin dicapai selama masa perencanaan. 

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD telaah visi 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melalui RPJMD, 

sehingga dapat memaparkan permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 5 

(lima) tahun ke depan. 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 

Menguraikan visi, misi Bupati Banyuwangi dan sasaran, strategi, kebijakan 

serta kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait denganpembagian 

urusan dan rencana strategis kementerian yang melekat pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN 

Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja berbasis program dan 

kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan RPJMD 

Tahun 2015-2020 Kabupaten Banyuwangi. 

BAB VII PENUTUP 

Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk 5 (lima) tahun ke depan. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

 

2.1      TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang 

rincian tugas, fungsi dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi, maka secara yuridis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 

menjadi SKPD baru. Dinas Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Banyuwangi yang 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin 

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

1. TUGAS POKOK 

Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga tertuang dalam  Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi, yakni: 

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan 

Keolahragaan “ 

 

2.  FUNGSI  

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pemuda dan olahraga, 

c) Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pemuda dan olahraga, 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut : 

1)  Kepala Dinas 

2) Sekretaris, membawahi : 

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

2.2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

3) Kepala Bidang Pemuda, membawahi : 

3.1.  Kepala Seksi Pengembangan  Organisasi Kepemudaan dan 

         Kepramukaan 

3.2.  Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 

4)  Kepala Bidang Olahraga, membawahi : 

4.1.  Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi 

4.2.  Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi 

4.3.  Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 

5)  Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas pokok dan fungsi pejabat structural Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 

 

Kepala Dinas 

b. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas; 

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan 

olahraga dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas; 

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya; 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang kepemudaan dan olahraga; 

f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kepemudaan dan olahraga; 

g. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan 

olahraga;   

h. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan dibidang 

kepemudaan dan olahraga dengan metode pengawasan melekat, monitoring 

dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan; 
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j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), sekretariat 

mempunya fungsi : 

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;  

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di 

lingkungan dinas;  

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;   

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;  

f. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat 

daerah terkait;  

g. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, 

Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;  

h. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;  

i. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);  

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Sekretaris mempunyai tugas  : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas 

berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;   

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;  

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;  

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan ;  

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;  



12 | P a g e  
 

g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di 

lingkungan dinas;  

h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;  

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan  dinas;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;  

k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan 

perangkat daerah terkait;  

l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan 

Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;  

m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;  

n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI) 

o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas; 

p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana 

Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;  

q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan 

penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu; 

r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) dinas dan individu;  

s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P 

dilingkungan dinas;  

t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati 

dan LPPD setiap akhir tahun;  

u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap 

akhir tahun;  

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;  

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; dan  

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

(4) Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian 

Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;  
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b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, urusan dalam, 

perlengkapan, urusan suratmenyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;   

c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan 

dinas;  

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dinas;  

e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset 

dan barang persediaan dinas;  

f. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;   

g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi 

barang yang dikelola maupun dikuasai dinas; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; dan  

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

(5) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai program mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;  

b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan 

anggaran dinas;  

c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data 

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;  

e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan 

serta kegiatan operasional dinas;  

f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;  

g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;  

h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;  

i. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di 

lingkungan dinas;  

j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD 

setiap akhir tahun;  
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k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana 

tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;  

l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;  

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;  

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; dan  

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

 

Bidang Pemuda 

(1) Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, 

pengembangan,  pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan  kepemudaan 

dan kepramukaan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), Bidang 

Pemuda mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;  

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;  

c. penyusunan pedoman dan standart pelaksanaan di bidang kepemudaan;  

d. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, 

wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;  

e. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;  

f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan  kepemudaan dan 

kepramukaan;  

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Kepala Bidang pemuda mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemuda sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

b. menyusun kebijakan teknis teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis teknis di bidang kepemudaan dan 

kepramukaan;  

d. menyusun pedoman standart pelaksanaan di bidang kepemudaan;  

e. melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan 

pemuda;  
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f. melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;  

g. melaksanakan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;  

h. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan 

keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;  

i. melaksanakan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di bidang 

kepemudaan dan kepramukaan;   

j. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;  

k. membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; 

l. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; 

m. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan 

standar di bidang kepemudaan;  

n. melaksanakan kerja sama pembinaan organisasi kepemudaan dan 

kepramukaan;  

o. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam 

pembangunan pemuda dan kepemudaan;  

p. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan; 

q. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;  

r. melaksanakan koordinasi di bidang kepemudaan;  

s. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka;  

t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya; dan  

v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

(4) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan rencana kerja dinas;  

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan 

dan kepramukaan;  

c. meyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan paskibraka;  

d. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kepramukaan;  

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan organisasi kepemudaan dan 

kepramukaan;  
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f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan paskibraka;  

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda;  

h. melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan kebijakan pembangunan 

kepemudaan;  

i. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;  

j. melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;  

k. menyusun pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang 

kepemimpinan pemuda;  

l. menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;  

m. melaksanakan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;  

n. merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;  

o. melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; 

p. melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda;  

q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan  

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan 

Pemuda sesuai dengan rencana kerja dinas;  

b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;  

c. melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;  

d. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;  

e. memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;  

f. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi 

pemuda;  

g. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;  

h. melakukan pembinaan pemuda pelopor;  

i. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;  

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemasyarakatan dan kewirausahaan pemuda; 

k. menyiapkan bahan rumusan rancana pembentukan sentra wirausaha pemuda;  

l. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kewirausahaan;  
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m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan  

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Bidang Olahraga 

(1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, organisasi olahraga dan 

penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), Bidang 

Olahraga mempunya fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;  

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;  

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan 

pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan 

organisasi olahraga; 

d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, 

olahraga rekreasi dan organisasi olahraga;  

e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;  

f. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;  

g. pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;  

h. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam 

pembangunan olahraga; 

i. pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku 

olahraga;  

j. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan  

k. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran 

jasmani masyarakat  

l. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;  

m. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;  

n. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;  

o. pembangunan, pembinaan dan pengembangan indistri olahraga;  

p. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;  
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q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

(3) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Olahraga sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

b. menyusun kebijakan teknis di bidang keolahragaan;  

c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;  

d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan mengembangan dan 

pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan 

organisasi olahraga;  

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga 

prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga; 

f. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;  

g. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

keolahragaan;  

h. melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan;  

i. melaksanakan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan 

bidang olahraga;  

j. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan 

kesejahteraan pelaku olah raga;  

k. melaksanakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat 

keolahragaan;  

l. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan 

kebugaran jasmani Masyarakat;  

m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk 

olahraga unggulan;  

 

n. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; 

o. melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolahragaan;  

p. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. 

q. melaksanakan pengembangan manajeman olahraga;  

r. melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga.  

s. mengembangkan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;  

t. melaksanakan pembinaan dan pengembangan insustri olahraga;  
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u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya; dan  

w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

(4) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan 

Olahraga Prestasi sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan 

olahraga prestasi;  

c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan pengembangan 

olahraga prestasi;  

d. melaksanakan kebijakan dibidang olahraga prestasi;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi;  

f. melaksanakan fasilitasi pengembangan olahraga prestasi;  

g. memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur Individu, kelompok, 

masyarakat, klub dan lingkup pendidikan ;  

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan olahraga prestasi;  

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan  

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

(5) Kepala Seksi Pengembangan  Olahraga Rekreasi mempunyai tugas  

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan 

Olahraga Rekreasi sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan 

olahraga rekreasi;  

c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan pengembangan 

olahraga rekreasi;  
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga 

rekreasi;  

e. melaksanakan kebijakan dibidang olahraga rekreasi;  

f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan olahraga rekreasi;  

g. memberdayakan dan pengembangan kesadaran masyarakat dalam 

meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial; 

h. menyelenggarakan olahraga rekreasi dan melestarikan olahraga rekreasi;  

i. melaksanakan peningkatan kemampuan manjerial pengelola, pelatih dan guru 

olahraga khusus;  

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan olahraga rekreasi;  

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan  

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

(6) Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Prasarana 

Olahraga sesuai dengan rencana kerja dinas;  

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan 

sarana dan prasarana olahraga;  

c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dalam peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga;  

d. melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;  

e. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan  prasarana olahraga;  

f. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga;  

g. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; 

h.  melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;  

i. mengelola, mengendalikan dan mendayagunakan sarana dan prasarana 

olahraga; 

j.  menyiapkan dan menyusun pola kerjasama kemitraan antara pemerintah dan 

masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga; 

k. memantau dan mengevaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;  
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l. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dengan 

memanfaatkan IPTEK;  

m. menggali potensi dan menggerakkan peranserta dunia usaha dalam 

pengembangan sarana dan prasarana olahraga;  

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan 

prestasi kerja serta pengembangan karier;  

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan  

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

  

3.   STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi, sebagai 

berikut:
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BAGAN :  1 

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga 
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Pemuda 
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KEPALA DINAS 

KEPALA  
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SEKRETARIS 
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JABATAN 

FUNGSIONAL 
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dan Keuangan 

KEPALA  
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Kepala Seksi   

Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

Kepala Seksi Sarana  

Prasarana Olahraga 

Kepala Seksi   

Pengembangan 

Olahraga Prestasi 
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2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

1. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) 

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka kegiatan bidang 

pemuda dan olahraga berdiri sendiri menjadi lembaga teknis yang terpisah dari 

kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan 

sebuah lembaga teknis. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

TABEL 1 : 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah 

STATUS PEGAWAI JUMLAH 

Pegawai NegeriSipil / PNS 18 

Calon PegawaiNegeri Sipil / CPNS - 

Tenaga Harian lepas (THL) 7 

TOTAL 25 

TABEL 2 : 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

GOLONGAN PNS CPNS HONORER 

Golongan IV 1 - - 

Golongan III 7 - - 

Golongan II 8 - - 

Golongan I 1 - - 

TOTAL 17 - - 

TABEL 3 : 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural 

ESELON JUMLAH KETERANGAN 

Eselon II ( A+B ) 0 Plt 

Eselon III (A+B) 2 - 

Eselon IV 5 - 

TOTAL 7  
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TABEL 4 : 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN 

Strata-2 / S.2 2 - 

Strata-1 / S.1 7 - 

SMA / sederajat 8 - 

SMP / sederajat 1 - 

TOTAL 18 - 

 

TABEL 5 : 

Dukungan Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Menurut Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

13 orang 

5 orang 

2 Menurut Jenjang Pendidikan 

 Strata 2 

 Strata 1 

 Sarjana Muda 

 SLTA 

 SLTP 

 SD 

 

2  orang 

7 orang 

- orang 

8 orang 

1 Orang 

- orang 

3 Menurut Diklat 

 Diklat PIM II 

 Diklat PIM III 

 Diklat PIM IV 

 

- orang 

2 orang 

4 orang 

4 Menurut Kedudukan 

A. Pejabat Struktural 

 Eselon IIb 

 Eselon IIIa 

 Eselon IIIb 

 

7 orang 

- orang 

1 orang 

1 orang 
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Sarana Dan Prasarana 

Fokus Olahraga dapat diketahui dari pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi 

Jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olah raga. Adapun capaian fokus tersebut dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini:  

 Eselon IVa 

B. Pejabat Fungsional 

C. Staf 

5 orang 

- orang 

11 orang 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

 Pemuda dan Olahraga 

2.1 Jumlah klub olahraga 61 2.871 2.871 2.871 2.871 

2.2 Jumlah gedung olahraga 1 2 2 2 2 

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015 

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Banyuwangi terletak di 

Jalan Jagung Suprapto No. 37 Banyuwangi dekat Stadion   Diponegoro  

Kabupaten Banyuwangi. 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemua 

dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi  telah tersedia sarana dan prasarana 

sebagai berikut : 

 

No 

 

Jenia Barang 

 

Jumlah 

Barang 

 

Kondisi 

 

Keterangan 

1 UPS/stabilizer Aktif Baik UPS/stabilizer digunakan 

untuk menstabilkan arus 

listrik 

2  TV Aktif Baik  TV  yang digunakan untuk di 

ruang pelayanan 

3 instalasi listrik Aktif Baik instalasi listrik  yang digunakan 

untuk menghubungkan listrik  

4 komputer/PC Aktif Baik AC dan Kompter PC lengkap 

dengan Monitor dan CPU, 

Terletak di disetiap ruang / bidang 

6  printer Aktif Baik  Printer Terletak di disetiap 
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2.1. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Banyuwangi 

ditunjukan dengan ketersediaan layanan terkait tugas dan fungsi yang melekat pada 

SKPD tersebut yakni Kepemudaan dan Keolahragaan. Untuk capaian Indikator 

kinerja  Utama dan target sebagai berikut : 

 

ruang / bidang 

7 meja kerja Aktif Baik Meja yang digunakan untuk 

kegiatan kerja  

8 kursi kerja Aktif Baik Kursi kerja yang digunakan untuk 

kerja staf  

9  tempat tidur Aktif Baik  tempat tidur yang digunakan 

untuk  kegiatan olahraga 

10 meja kursi tamu Aktif Baik Sofa buat Tamu 

11 Kasur, selimut, 

sprei 

Aktif Baik Kasur, selimut, sprei yang 

digunakan untuk segala kegiatan 

Dispora 

12 Pengadaan 

Peralatan  Olah 

Raga 

 

Aktif Baik Pengadaan Peralatan  Olah 

Raga yang digunakan untuk 

kegiatan olahraga 
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Tabel 6. 

 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun  2011-2015 

 

 

NO Indikator Kinerja  Target SPM 
Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 
Persentase Pemuda  

mandiri 
    15 % 20 % 25 % 30 %  15 % 25 % 30 % 35 % 

2 

Jumlah Atlet yang 

Berprestasi tingkat 

Propinsi dan Nasional 

    25 25 30 35  27 31 32 39 

3 
Jumlah Event Olahraga 

Rekreasi 
    1 2 6 6  1 2 4 6 
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KEPEMUDAAN 

Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan.Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan 

masyarakat berbasis pemuda, tersedianya balai pemuda sebagai tempat 

pendidikan dan latihan kepemudaan dan tersedianya program wirausaha untuk 

pemuda. 

Merujuk pada data dalam tabel capaian IKU 2011-2015, dapat diketahui 

bahwa pada sasaran pertama “Meningkatnya Potensi sumber daya kepemudaan 

melaui pembinaan yang intensif” terdapat IKU yaitu Persentase Pemuda mandiri 

Berikut adalah penyajian capaian Persentase Pemuda terampil dalam bentuk 

grafik.  

 

Gambar Grafik Persentase pemuda mandiri 

 

Grafik persentase Pemuda mandiril 2011-2015 menunjukan hasil capaian 

kinerja melebihi target tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi pada tahun 2013 yaitu 

sebesar 10%. Capaian kinerja yang menunjukan tren positif tersebut dapat 

menjadi peluang dalam meningkatkan dan mempertahankan jumlah pemuda 

Banyuwangi yang mandiri. 
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TABEL 13 : 

Potensi Kepemudaan Tahun 2016 

 

KEOLAHRAGAAN 

Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi 

untuk dikembangkan.Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif 

menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi 

Merujuk pada data dalam tabel capaian IKU 2011-2015, dapat diketahui 

bahwa pada sasaran kedua memiliki tiga Indikator kinerja utama yang masing-

masing akan dijelaskan pada grafik berikut. Grafik dari ketiga indicator 

menunjukan hasil capaian kinerja yang konsisten naik dan melebihi target tiap 

tahunnya. Capaian kinerja yang menunjukan tren positif tersebut dapat menjadi 

peluang dalam meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga Kabupaten 

Banyuwangi. 
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pemuda 
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0

500

Potensi Keolahragaan

Gambar Grafik Jumlah Atlet berprestasi 

Berikut adalah penyajian capaian Jumlah event olahraga rekreasi dalam 

bentuk grafik.  

 

Gambar Grafik jumlah event olahraga rekreasi 

 

TABEL 14 : 

Potensi Keolahragaan Tahun 2016 
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JUMLAH GEDUNG 

OLAHRAGA 

3 unit 

JUMLAH ORGANISASI 

OLAHRAGA 

25 lembaga 

JUMLAH KEGIATAN 

OLAHRAGA 

23 kegiatan 

JUMLAH LAPANGAN 

OLAHRAGA 

2298 
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Tabel 12.  

Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga  2011-2015 

No 
Program/Kegiata

n 

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan  

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Anggaran Realisasi 

1 

Program Pelayanan 

Adm. Perkantoran 
  680.969.590 613.589.570 333.677.650 262.485.334 466.645.650 317.080.756 834.079.450 680.134.315 

   278.026.483 

  

   226.711.438  

 

Rasio Capaian pada 

Tahun 
 90,14 % 78,66 % 67,95 % 81,54 % 

 

2 

Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

      25.000.000, 16.788.500 25.000.000 24.107.200 
25.000.000 

 

 

24.107.200 

 

 

Rasio Capaian pada 

Tahun 
   67,15 % 96,43 % 

 

3 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

    85.272.350 75.555.400 240.954.350 235.412.500 269.950.000 67.740.500 

134.975.000 

 

 

33.870.250 

 

 

Rasio Capaian pada 

Tahun 
  88,60 % 97,70 % 25,09 %   

4 

Program 

Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan 

Pemuda 

  92.654.800 79.228.375 50.000.000 42.650.000 40.000.000 39.992.600   
20.000.000 

 

19.996.300 

 

Rasio Capaian pada 

Tahun 
 85,51 % 85,30 % 99,98 %  

  

5 Program peningkatan   54.524.850 40.665.000 400.000.000 357.184.850 317.000.000 143.898.200 125.000.000 117.776.700 41.666.667 39.258.900 
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No 
Program/Kegiata

n 

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan  

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Anggaran Realisasi 

peran serta 

kepemudaan  

  

 
Rasio Capaian pada 

Tahun 
 74,58 % 89,30 % 45,39 % 94,22 % 

  

6 

Program peningkatan 

upaya penumbuhan 

kewirausahaan dan 

kecakapan hidup 

pemuda 

  1.646.881.000 1.556.198.300 395.000.000 382.855.000 430.000.000 325.078.800 1.540.000.000 1.182.970.100 513.333.333 

 

 

394.323.367 

 

 

Rasio Capaian pada 

Tahun 
 94,49 % 96,93 % 75,60 % 76,82 % 

  

7 

Program upaya 

pencegahan 

penyalahgunaan 

narkoba 

          

  

Rasio Capaian pada 

Tahun 
     

  

8 

Program 

Pengembangan 

Kebijakan dan 

Manajemen Olah Raga 

          

  

Rasio Capaian pada 

Tahun 
     

  

9 
Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 
  3.717.550.000 3.300.639.000 5.307.500.000 5.279.813.850 5.520.495.650 5.306.483.266 8.759.000.000 8.503.211.965 

2.919.666.667 

 

2.834.403.988 
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No 
Program/Kegiata

n 

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pertumbuhan  

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Anggaran Realisasi 

Olah Raga   

Rasio Capaian pada 

Tahun 
 88,79 % 99,48 % 96,12 % 97,08 % 

  

10 Program Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

Lingkup Kepemudaan 

            

 
Rasio Capaian pada 

Tahun 
     

  

11 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Olah Raga 

  10.000.000 9.898.950 100.000.000 99.475.000 200.000.000 197.750.000 447.300.000 446.000.000 149.100.000 

 

 

148.666.667 

 

 

 
Rasio Capaian pada 

Tahun 
 98,99 % 99,48 % 98,88 % 99,71 % 
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3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRA 

 

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pemuda 

dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas 

Pemuda dan Olahraga 5 (lima) tahun ke depan. Karenanya, untuk 

menghadapi tantangan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga 

mengidentifikasi sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi solusi 

pengembangan pelayanan yakni : 

1. Telah terbukanya kesempatan peningkatan kemampuan pemuda, 

2. Tingginya kesadaran pemuda untuk berwirausaha, 

3. Tren UMKM terkait Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan serta 

Pemberian Modal sarana dan prasarana. 

4. Memperluas ruang bagi pemuda untuk berkarya, 

5. Menciptakan Peluang Kerja dengan Pelatihan Internet Marketing 

kegiatan kepemudaan, 

6. Meningkatnya pembangunan sarana olahraga, 

7. Memaksimalkan kaderisasi bidang olahraga, 

8. Belum mantapnya pengelolaan lembaga olahraga, 

9. Memperbanyak kejuaraan olahraga prestasi tingkat kelompok 

umur, 

10. Membina kuantitas dan kualitas pelatih di bidang olahrag prestasi. 
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BAB III  

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Berdasarkan capaian kinerja layanan yang telah dipaparkan, 

diketahui bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum mampu 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya 

permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan DISPORA. 

Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan berdasarkan telaah capaian 

kinerja layanan dan LAKIP per sasaran DISPORA lima tahun terakhir. 
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Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini 

Standar 

yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan Pelayanan 

SKPD INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 

(DILUAR KEWENANGAN SKPD) 

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

Sasaran 1 

Meningkatnya 

potensi sumber 

daya Kepemudaan 

melalui pembinaan 

yang intensif 

Belum optimalnya 

pelayanan 

kepemudaan 

mengingat jumlah 

pemuda yang 

mempunyai 

berbagai 

permasalahan di 

Kabupaten 

Banyuwangi belum 

dapat tertangani 

 

1. Terbatasnya sarana dan 

prasarana pendukung di 

Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Rendahnya anggaran yang 

disediakan untuk 

membiayai kegiatan 

pembinaan dan 

pengembangan bidang 

kepemudaan dan 

1. Meningkatnya 

tuntutan 

masyarakat 

terhadap prestasi 

pemuda dan 

olahraga.  

2. Meningkatnya 

persaingan prestasi 

tingkat regional 

dan nasional. 

3. Tingginya tawaran 

1) Volume pemuda 

mandiri rendah 

2) Minimnya pemuda 

yang berwawasan 

kebangsaan 

3) Minat 

berwirausaha 

pemuda rendah 

4) Kurangnya 

pengetahuan 

pemuda terhadap 
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Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini 

Standar 

yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan Pelayanan 

SKPD 
INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 

(DILUAR KEWENANGAN SKPD) 

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

secara optimal keolahragaan. 

3. Lemahnya   sistem   

pembinaan dan 

pengelolaan kelembagaan 

pemuda dan olahraga.  

 

pihak luar kepada 

pemuda dan 

pelaku olahraga 

untuk berprestasi 

di luar Kabupaten 

Banyuwangi. 

bahaya Narkoba 

dan HIV AIDS 

5) Minimnya minat 

kepeloporan 

pemuda 

6) Minimnya 

kegiatan ke 

Pramukaan 

 

Sasaran 2 

Meningkatnya 

Prestasi Olahraga 

melalui pembinaan 

dan 

Belum 

maksimalnya 

penggunaan sarana 

prasarana  bagi 

para atlit 

 

1) Minimnya sarana 

dan prasarana 

Olahraga yang 

memadai 

2) Minimnya 
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Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini 

Standar 

yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan Pelayanan 

SKPD 
INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 

(DILUAR KEWENANGAN SKPD) 

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

penyelenggarann 

kompetisi olahraga 

pemberian reward 

bagi atlit yang 

berprestasi 

3) Tingginya godaan 

daerah lain  

Sasaran 3 

Meningkatnya 

kontribusi  sektor 

olahraga terhadap 

kunjungan wisata  

melalui kegiatan 

sport and turism 

 

Kurangnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

even olahraga 
 

1) Minimnya 

kegiatan olahraga 

yang menunjang 

potensi wisata  
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3.2. Telaah Visi, dan Misi Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 

Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan 

pada periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya 

Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan 

Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas 

Sumber Daya Manusia”. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi 

tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa Misi Kabupaten 

Banyuwangi sebagai berikut. 

1) Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya 

2) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi 

sumberdaya alam dan kearifan lokal 

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan 

sosial 

4) Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi 

Informasi. 

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, 

maka DISPORA berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam 

mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan dan 

sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DISPORA dari misi 

tersebut terperinci sebagai berikut. 

Misi 

RPJMD 

Tujuan RPJMD Sasaran 

RPJMD 

Tujuan SKPD 

Misi 4 Meningkatkan Sumber 

Daya Daerah Berbasis 

Pember-dayaan 

Masyarakat Dan 

Pengarustamaan Gender 

serta Perlindungan Anak 

Meningkatnya 

kapasitas 

pemberdayaan 

kelompok 

masyarakat 

1. Meningkatnya potensi 

sumber daya 

Kepemudaan  

2. Meningkatnya prestasi 

Olahraga 
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Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Banyuwangi 2016-2021 tersebut, maka DISPORA menekankan program 

dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten tersebut 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Tabel. 16 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

  

Visi: . Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, 

Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

Misi 4. 

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

 

No 

Misi dan  Program  

KDH dan Wakil 

KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1 Meningkatnya 

potensi 

sumber daya 

Kepemudaan 

1. Volume pemuda 

mandiri rendah 

2. Minimnya 

pemuda yang 

berwawasan 

kebangsaan 

3. Minat 

berwirausaha 

pemuda rendah 

4. Kurangnya 

pengetahuan 

pemuda terhadap 

bahaya Narkoba 

dan HIV AIDS 

1. Meningkatnya 

tuntutan 

masyarakat Me-

ningkatnya tun-

tutan masya-

rakat terhadap 

prestasi pemuda 

dan olahraga 

 

2.  Meningkatnya 

persaingan 

prestasi tingkat 

regional dan 

nasional. 

1. Tingginya 

dukungan 

pemerintah 

terhadap 

upaya 

peningkatan 

  

2. Meningkatnya 

keper-cayaan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

pengembanga

n kepe-
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5. Minimnya minat 

kepeloporan 

pemuda 

6. Minimnya 

kegiatan ke 

Pramukaan 

 

 

 

3. Tingginya ta-

waran pihak 

luar kepada pe-

muda dan pela-

ku olahraga un-

tuk berprestasi 

di luar Kab. 

 Banyuwangi 

mudaan dan 

keolah-ragaan 

yang disaji-

kan 

pemerintah. 

 

3. Terbukanya 

peluang 

berprestasi 

melalui 

rutinitas 

kejuaraan 

bidang 

kepemudaan 

dan 

keolahragaan 

 

2 Meningkatnya 

prestasi 

Olahraga 

1. Minimnya sarana 

dan prasarana 

Olahraga yang 

memadai 

2. Minimnya 

pemberian 

reward bagi atlit 

yang berprestasi 

3. Tingginya 

godaan daerah 

lain  

 

3 Meningkatnya 

kontribusi  

sektor 

olahraga 

terhadap 

kunjungan 

wisata 

Minimnya 

kegiatan olahraga 

yang menunjang 

potensi wisata  

 

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi 

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah 

“terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya 

peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang 

pembangunan serta pengelolaan keolahragaan nasional yang mendukung 
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upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga 

dalam rangka menuju bangsa yangberkarakter dan berdaya saing. Adapun 

sasarannya ditetapkan sebagai berikut :  

1. Meningkatnya peningkatan character building melalui gerakan, 

revitalisasi dan  konsolidasi gerakan kepemudaan, yang ditandai 

dengan:  

a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, 

perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda  

b. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda  

c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda  

d. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepelaporan pemuda  

e. Terlaksanya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan 

perencanaan pgogram bagi pengelola organisasi kepemudaan  

f. Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka, yang ditandai dengan 

meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan 

g. Meningkatnya pengembangan penguasa teknologi dan kreativitas 

pemuda, yang ditandai dengan:  

- Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang 

iptek dan imtaq  

- Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang 

seni, budaya, dan industry kreatif  

- Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan 

meningkatnya kegiatan olahraga rekreasi. 

Tabel. 17 

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota  

terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L 

No Indikator Kinerja 
Capaian Sasaran Renstra 

SKPD Kabupaten/Kota 

Sasaran pada 

Renstra SKPD 

Provinsi 

Sasaran pada 

Renstra K/L 

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

1 

Persentase Pemuda  

mandiri 

Sasaran 1 

Meningkatnya 

potensi sumber daya 

Meningkatnya 

pemuda terampil 

dan mandiri yang 

berdaya saing 

Meningkatnya 

sinergi lintas sektor 

di bidang 

kepemudaan, 



43 | P a g e  
 

Kepemudaan melalui 

pembinaan yang 

intensif 

Meningkatnya 

pemuda 

berwawasan 

kebangsaan 

kepamukaan dan 

olaharga  

 

2 

Jumlah Atlet yang 

Berprestasi tingkat 

Propinsi dan 

Nasional 

Sasaran 2 

Meningkatnya 

Prestasi Olahraga 

melalui pembinaan 

dan penyelenggarann 

kompetisi olahraga 

Meningkatnya 

Kuantitas 

Pembibitan Atlet 

Pelajar 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pembinaan Atlet 

Pelajar 

3 

Jumlah kunjungan 

wisata melalui 

kegiatan sport dan 

turisme 

Sasaran 3 

Meningkatnya 

kontribusi  sektor 

olahraga terhadap 

kunjungan wisata  

melalui kegiatan 

sport and turism 

 

Meningkatnya  

masyarakat yang 

bugar melalui 

pengembangan 

pembudayaan 

olahraga 

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis 

DISPORA berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi misi Kabupaten 

Banyuwangi serta telaah Renstra Kementerian SKPD Provinsi Jawa Timur 

sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pengangguran usia produktif 

2) Volume pemuda terampil rendah 

3) Minimnya pemuda yang berwawasan kebangsaan 

4) Rendahnya dukungan keuangan pihak ketiga pada klub olahraga 

5) Minimnya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai 

6) Tingginya godaan daerah lain terhadap atlit berprestasi 

7) Minimnya pemberian reward terhadap atlit berprestasi 
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Tabel. 18 

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 

No 

Isu Strategis 

Dinamika Internasional Dinamika Nasional 
Dinamika 

Regional/Lokal 
Lain-lain 

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

1 

Diberlakukanya 

AFTA/Perdagangan 

bebas Asean di 

tahun 2015  

Dampak gejolak 

tuntutan UMR 

buruh 

PHK akibat 

pengurangan 

tenaga kerja dan 

relokasi tempat 

usaha  

Rendahnya 

kompetensi 

pemuda usia 

produktif 

2 

Asian Youth 

Games PON 

Remaja PORPROV 

Pembinaan 

olahraga yang 

belum maksimal  

Pon remaja PORPROV Pembinaan 

olahraga yang 

belum maksimal 

3 

Asia Paralympic 

Games  

Pekan 

Paralympian 

Pelajar Nasional 

(PEPARPENAS)  

Pekan 

Paralympian 

Pelajar Daerah 

(PEPARPEDA) 

Meningkatnya 

perhatian kepada 

atlet disabilitas 

4 
Jambore Pemuda 

Internasional  

Jambore Pemuda 

Indonesia 

Jambore Pemuda 

Indonesia Daerah 

Kegiatan seleksi 

Pemuda prestasi 

Tabel. 19 

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran 

Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1 

Meningkatnya 

sinergi lintas 

sektor di bidang 

kepemudaan, 

kepamukaan dan 

olaharga  

 

1. Volume pemuda 

mandiri rendah 

2. Minimnya pemuda 

yang berwawasan 

kebangsaan 

1. Meningkatnya 

tuntutan masya-

rakat Mening-

katnya tuntutan 

masyarakat ter-

1. Tingginya 

dukungan 

pemerintah 

terhadap upaya 

peningkatan 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

3. Minat berwirausaha 

pemuda rendah 

4. Kurangnya 

pengetahuan pemuda 

terhadap bahaya 

Narkoba dan HIV 

AIDS 

5. Minimnya minat 

kepeloporan pemuda 

6. Minimnya kegiatan ke 

Pramukaan 

 

hadap prestasi 

pemuda dan 

olahraga 

 

2. Meningkatnya 

persaingan 

prestasi tingkat 

regional dan 

nasional. 

 

1. Tingginya 

tawaran pihak 

luar kepada pe-

muda dan pela-

ku olahraga un-

tuk berprestasi di 

luar Kab. 

Banyuwangi 

2. Meningkatnya 

keper-cayaan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

pengembangan 

kepe-mudaan dan 

keolah-ragaan 

yang disajikan 

pemerintah. 

3. Terbukanya 

peluang 

berprestasi melalui 

rutinitas kejuaraan 

bidang 

kepemudaan dan 

keolahragaan 

 

2 

Terwujudnya 

Atlet elit dunia; 

yang masuk 

dalam squad atlet 

andalan Indonesia 

di tingkat 

Internasional  

1. Minimnya sarana dan 

prasarana Olahraga 

yang memadai 

2. Minimnya pemberian 

reward bagi atlit yang 

berprestasi 

3. Tingginya godaan 

daerah lain  

  

  
1. Minimnya kegiatan 

olahraga yang 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

menunjang potensi 

wisata  
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BAB IV  

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

4.1     Visi Dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi 

 Visi 

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 dilaksanakan 

melalui analisis dan telaahan pada bab-bab sebelumnya. 

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi merujuk pada visi 

Bupati dalam RPJMD 2016 – 2021 sebagai berikut: 

” Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, 

Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas 

Sumber Daya Manusia”. 

 

Visi tersebut dijelaskan melalui beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut: 

 

Tabel 20. 

Penyusunan Penjelasan Visi 

Visi Pilar-Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi 

Terwujudnya 

Masyarakat 

Banyuwangi 

Yang 

Semakin 

Sejahtera, 

Mandiri,  Dan  

Berakhlak 

Mulia Melalui 

Peningkatan 

Perekonomian 

Dan Kualitas 

Meningkatnya 

Kualitas SDM 

Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu 

daerah melalui pembangunan SDM yang 

unggul merupakan tugas bersama dalam 

menciptakan bangsa yang kuat dan negara 

yang makmur. Melalui 

SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas 

baik secara fisik dan mental akan 

berdampak positif tidak hanya terhadap 

peningkatan daya saing dan kemandirian 

suatu daerah, namun juga dalam 

mendukung pembangunan nasional.  

Peningkatan kualitas SDM terutama 
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Visi Pilar-Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi 

Sumber Daya 

Manusia 

diupayakan melalui : 1) pendidikan yang 

berkualitas, berkarakter, bermoral dan 

berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang 

terjangkau, merata dan berkualitas. 

Meningkatnya 

Perekonomian 

Daerah 

Modal untuk melakukan pembangunan 

ekonomi adalah adanya pertumbuhan 

ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi 

akan tercapai dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Partisipasi 

masyarakat memiliki peran yang penting 

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan pendapatan perkapita, 

sehingga melalui tercapainya pembangunan 

ekonomi maka akan berdampak kepada 

peningkatan perekonomian Kabupaten 

Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi 

diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) 

pertanian dalam skala luas yang meliputi 

pertanian tanaman pangan, perikanan dan 

kelautan, kehutanan, perkebunan, dan 

hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya 

dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 

3) UMKM dan perdagangan tradisional 

yang menjadi mata pencaharian sebagian 

besar masyarakat. 

Masyarakat 

Banyuwangi 

Yang Semakin 

Sejahtera 

Berlandaskan 

Semangat 

Semangat gotong royong yang melandasi 

pergerakan perekonomian dimana 

didalamnya terkandung nilai moral yaitu 

adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, 

kebersamaan dan saling membantu antar 

sesama karena lebih mengutamakan 
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Visi Pilar-Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi 

Gotong Royong kepentingan bersama yang akan berdampak 

meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat.  

Kemandirian 

Masyarakat & 

Daerah  

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu 

bersumber dari kemandirian dan kemajuan 

rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian 

masyarakat adalah gerbang utama menuju 

kemajuan dan kesejahteraan. Kemadirian 

daerah akan memacu kemampuan produktif 

guna memenuhi kebutuhan dasar dan 

mekanisme untuk tetap dapat bertahan 

dalam situasi krisis. 

 

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Banyuwangi berupaya mewujudkan SDM yang 

berkualitas dengan kemampuan yang optimal mulai dari fisik, mental, dan 

emosional. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator indikator 

kepemudaan dan keolahragaan. 

 

Misi 

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk wewujudkan visi Kabupaten Banyuwangi.  Misi Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Misi ke 4 Kabupaten 

Banyuwangi. 

Dalam perencanaan Misi  ke 4 ini penting untuk memberikan kerangka dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi ke 4 tersebut adalah : 

 

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan 
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Misi tersebut merupakan hasil dari proses perumusan visi sebagaimana 

tertuang pada tabel berikut ini : 

 

Visi Pokok-Pokok Visi Perumusan Misi 

Terwujudnya Masyarakat 

Banyuwangi Yang Semakin 

Sejahtera, Mandiri,  Dan  

Berakhlak Mulia Melalui 

Peningkatan Perekonomian 

Dan Kualitas Sumber Daya 

Manusia 

Meningkatnya kualitas 

SDM Banyuwangi 

Optimalisasi 

sumberdaya daerah 

berbasis pember-

dayaan masyarakat, 

pembangunan 

berkelanjutan dan 

berwawasan 

lingkungan 

 

Meningkatnya 

perekonomian Daerah 

Masyarakat Banyuwangi 

yang semakin sejahtera 

berlandaskan semangat 

gotong royong 

Kemandirian 

Masyarakat & Daerah 

 

4.2. Tujuan Dan Sasaran 

 

Tujuan  

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa 

tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah 

perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja 

selama lima tahun.  

 

Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan 

menggambarkan hal ,yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, 

mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. 

 

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang 

melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi 
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sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-

2021 : 

Misi 

RPJMD 

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD 

Misi 4 Meningkatkan Sumber 

Daya Daerah Berbasis 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Pengarustamaan 

Gender serta 

Perlindungan Anak 

Meningkatnya kapasitas 

pemberdayaan kelompok 

masyarakat  

3. Meningkatnya 

potensi sumber 

daya 

Kepemudaan  

4. Meningkatnya 

prestasi 

Olahraga 

 

Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. 

Banyuwangi : 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Formulasi perhitungan 

(1) (2) (5) 

Meningkatnya 

kapasitas 

pemberdayaan 

kelompok masyarakat 

Persentase 

pemuda mandiri 

 

Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th 

-------------------------------------------100% 

Σ  Pemuda yang mengikuti pelatihan 

 

Jumlah atlit 

berprestasi 

tingkat provinsi 

dan nasional 

 

 

Jumlah atlit yang berprestasi 

pada kejuaraan tingkat 
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Tabel . 21 

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 

 

Tujuan 

 

Sasaran 

 

Indikator Kerja 

 

Target kinerja pada tahun 

TARGET 

KINERJA 

PADA akhir 

periode  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatkan potensi 

sumber daya Kepemudaan 

Meningkatnya potensi sumber 

daya Kepemudaan melalui 

pembinaan yang intensif 

Prosentase pemuda mandiri 
5,2 

% 

5,4 

% 

5,6 

% 

5,8 

% 

6 

% 

 

6,2 

% 

Meningkatkan prestasi 

Olahraga melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaran kompetisi 

Olahraga 

Meningkatnya prestasi 

Olahraga melalui pembinaan 

dan penyelenggaran kompetisi 

Olahraga 

Jumlah Atlet yang Berprestasi 

tingkat Propinsi dan Nasional 
300 

Org 

350 

Org 

400 

Org 

450 

Org 

500 

Org 

500 

Org 

Meningkatkan kontribusi  

sektor olahraga terhadap 

kunjungan wisata 

Meningkatnya kontribusi  

sektor olahraga terhadap 

kunjungan wisata melalui 

kegiatan sport and turism 

Jumlah  Kunjungan wisata melalui 

kegiatan sport dan turism 100 

Org 
0 0 0 0 0 
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4.3   Strategi dan Kebijakan  

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan 

dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan 

sektoral DISPORA. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari 

Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal 

SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor 

eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah 

analisis SWOT DISPORA Kabupaten Banyuwangi. 

Kekuatan (Strenght): 

1) Potensi organisasi dan 

kelembagaan pemuda / olahraga 

sangat besar. 

2) SDM pembina memiliki 

kompetensi yang memadai 

dengan tugas dan fungsi.  

3) Domilisi SDM pembina tersebar 

di semua kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi. 

4) Program dan kegiatan bidang 

kepemudaan dan keolahragaan 

yang disediakan cukup beragam 

dan berpeluang mendulang 

prestasi. 

Kelemahan (Weakness): 

1) Terbatasnya sarana dan 

prasarana pendukung di Dinas 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Banyuwangi. 

2) Rendahnya anggaran yang 

disediakan untuk membiayai 

kegiatan pembinaan dan 

pengembangan bidang 

kepemudaan dan keolahragaan. 

3) Lemahnya   sistem   pembinaan 

dan pengelolaan kelembagaan 

pemuda dan olahraga.  

 

Peluang (Opportunity): 

1) Tingginya dukungan pemerintah 

terhadap upaya peningkatan 

prestasi pemuda dan olahraga.  

2) Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pelayananpengembangan 

kepemudaan dan keolahragaan 

Ancaman (Threat):  

1) Meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadapprestasi 

pemuda dan olahraga.  

2) Meningkatnya persaingan 

prestasi tingkat regional dan 

nasional. 

3) Tingginya tawaran pihak luar 
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yang disajikan pemerintah.  

3) Terbukanya peluang berprestasi 

melalui rutinitas kejuaraan 

bidang kepemudaan dan 

keolahragaan. 

kepada pemuda dan pelaku 

olahraga untuk berprestasi di 

luar Kabupaten Banyuwangi.  

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun 

strategi pembangunan DISPORA selama lima tahun kedepan dalam matrik 

SWOT sebagai berikut. 

Tabe 22  

Analisis SWOT DISPORA Kabupaten Banyuwangi 

Analisis SWOT Isu-Isu 

Strategis 

Strength (S) Weakness (W) 

Potensi organisasi dan 

kelembagaan pemuda / 

olahraga sangat besar. 

 

Terbatasnya sarana 

dan prasarana 

pendukung di Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi. 

SDM pembina memiliki 

kompetensi yang 

memadai dengan tugas 

dan fungsi. 

Rendahnya anggaran 

yang disediakan 

untuk membiayai 

kegiatan pembinaan 

dan pengembangan 

bidang kepemudaan 

dan keolahragaan. 

 

Domilisi SDM pembina 

tersebar di semua 

kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi 

Lemahnya   sistem   

pembinaan dan 

pengelolaan 

kelembagaan 

pemuda dan 

olahraga.  
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Program dan kegiatan 

bidang kepemudaan dan 

keolahragaan yang 

disediakan cukup 

beragam dan 

berpeluang mendulang 

prestasi. 

 

 

O
p

p
o
r
tu

n
it

y
 (

O
) 

Tingginya 

dukungan 

pemerintah 

terhadap upaya 

peningkatan 

prestasi pemuda 

dan olahraga.  

 

Meningkatkan 

kualitas program dan 

kegiatan bidang 

kepemudaan dan 

keolahragaan 

Meningkatnya 

potensi sumber 

daya Kepemudaan 

melalui pembinaan 

yang intensif 

Meningkatnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

pelayananpengemb

angan kepemudaan 

dan keolahragaan 

yang disajikan 

pemerintah.  

 

Terbukanya 

peluang berprestasi 

melalui rutinitas 

kejuaraan bidang 

kepemudaan dan 

keolahragaan. 
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T
h

r
e
a
t 

  
  
  
  
 (

T
) 

Meningkatnya 

tuntutan 

masyarakat 

terhadap prestasi 

pemuda dan 

olahraga. 

1) Meningkatnya 

prestasi olahraga 

melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaraan 

kompetisi 

olahraga 

2) Menciptakan 

Tata Kelola 

Profesional 

Melalui 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

dasar 

Administrasi 

Perkantoran 

 

Meningkatnya 

persaingan prestasi 

tingkat regional 

dan nasional. 

 

Tingginya tawaran 

pihak luar kepada 

pemuda dan pelaku 

olahraga untuk 

berprestasi di luar 

Kabupaten 

Banyuwangi. 

5. Meningkatnya 

kontribusi  sektor 

olahraga 

terhadap 

kunjungan wisata 

melalui kegiatan 

sport and turism 

2. Mengoptimalk

an Rutinitas 

kejuaraan 

bidang 

pemuda dan 

olahraga 

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan enam (6) 

Strategi (St.) DISPORA Kabupaten Banyuwangi antara lain; 

1) Meningkatkan kualitas program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan 

2) Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif 

3) Meningkatnya prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi 

olahraga 

4) Meningkatnya kontribusi  sektor olahraga terhadap kunjungan wisata melalui 

kegiatan sport and turism 

5) Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar 

Administrasi Perkantoran 

6) Mengoptimalkan Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga 
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Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan 

beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. 

Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu 

menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, 

perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. 

Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut. 

Strategi 1:  

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melaui pembinaan yang intensif 

No Perspektif Kebijakan Umum Program 

1 Perspektif 1: 

Masyarakat 

Menguatkan potensi sumber 

daya kepemudaan 

Program pembinaan lingkungan 

social lingkup kepemudaan 

Program peningkatan upaya 

penumbuh kewirausahaan dan 

kecakapan hidup pemuda 

Program upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba 

Program peningkatan peran 

serta kepemudaan 

2 Perspektif 2: 

Proses Internal 
- - 

3 Perspektif 3: 

Kelembagaan 

Meningkatkan eksistensi 

kegiatan kepramukaan 

Program pembinaan 

kepramukaan 

4 Perspektif 4: 

Keuangan 
- - 

Strategi 2: 

Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaran kompetisi 

Olahraga 

No Perspektif Kebijakan Umum Program 

1 Perspektif 1: 

Masyarakat 

Meningkatkan kualitas atlet 

yang berprestasi 

Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olah Raga 
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Program Pembinaan dan 

Penyelenggaraan Kompetisi 

Olahraga 

Program peningkatan sarana 

dan prasarana Olahraga 

2 Perspektif 2: 

Proses Internal 

  

3 Perspektif 3: 

Kelembagaan 

  

4 Perspektif 4: 

Keuangan 
- 

 

Strategi 3:  

Meningkatnya kontribusi  sektor olahraga terhadap kunjungan wisata melalui 

kegiatan sport and turism 

No Perspektif Kebijakan Umum Program 

1 Perspektif 1: 

Masyarakat 

Meningkatkan 

penyelenggaraan kegiatan 

olahraga tingkat 

International 

Program Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

2 Perspektif 2: 

Proses Internal 
- - 

3 Perspektif 3: 

Kelembagaan - - 

4 Perspektif 4: 

Keuangan 
- - 

Strategi 4: 

Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar 

Administrasi Perkantoran 
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1 Perspektif 1: 

Masyarakat 
- - 

2 Perspektif 2: 

Proses Internal 

Menikatkan Operasional 

Administrasi Perkantoran 

yang Efektif dan efisien 

 

1. Program Peningkatan 

Manajemen dan Pelayanan 

Administrasi 

2. Program Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

3 Perspektif 3: 

Kelembagaan 
- - 

4 Perspektif 4: 

Keuangan 
- - 

1 Perspektif 1: 

Masyarakat 
- - 

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan DISPORA 

Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. 

1) Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan 

2) Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan 

3) Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi 

4) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat 

International 
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Tabel 23.  

Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan 

Kebijakan DISPORA 

Tujuan Sasaran Indikator 

Sasaran 

Strategi Kebijakan 

T.1 

Meningkatkan 

potensi 

sumber daya 

Kepemudaan  

 

S.1 

Meningkatnya 

potensi 

sumber daya 

Kepemudaan 

melalui 

pembinaan 

yang intensif 

 

S.1.1 

Persentase 

pemuda 

mandiri 

Meningkatnya 

potensi sumber 

daya 

Kepemudaan 

melaui 

pembinaan 

yang intensif  

1. Menguatkan 

potensi 

sumber daya 

kepemudaan 

2. Meningkatka

n eksistensi 

kegiatan 

kepramukaan 

T.2 

Meningkatkan 

prestasi 

Olahraga 

melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaran 

kompetisi 

Olahraga 

S.2 

Meningkatnya 

prestasi 

Olahraga 

melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaran 

kompetisi 

Olahraga 

S.2.1 

Jumlah atlit 

berprestasi 

 

 

Meningkatnya 

prestasi 

Olahraga 

melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaran 

kompetisi 

Olahraga 

Meningkatkan 

kualitas atlet 

yang berprestasi  

 

 

 

 

 

 

T.3 

Peningkatan 

Manajemen Tata 

Kelola 

Organisasi yang 

Akuntabel dan 

Profesional 

S.3 

Terwujudnya 

Sumberdaya 

dan 

Manajemen 

Organisasi 

Yang 

Profesional 

S.3.1 

Persentase 

Pemenuhan 

kebutuhan 

dasar 

operasional 

Aparatur 

selama 12 

bulan 

Menciptakan 

Tata Kelola 

Profesional 

Melalui 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

dasar 

Administrasi 

Perkantoran 

Menikatkan 

Operasional 

Administrasi 

Perkantoran 

yang Efektif dan 

efisien 
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Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan 

DISPORA tersebut bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing 

komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator 

sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal terebut bertujuan 

untuk melihat hirarki kinerja DISPORA termasuk dalam struktur jabatan (eselon), 

sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran 

tersebut memberikan kemudahan DISPORA dalam menyusun perjanjian kinerja, 

dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja 

sebagai berikut. 

Gambar 1. Pohon Kinerja Sasaran 1

 

Gambar 2. Pohon Kinerja Sasaran 2  
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Gambar 3. Pohon Kinerja Sasaran 3 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATIF PENDANAAN 

 

 Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah 

(SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun menurut fungsi 

untuk keselarasan. 

Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan 

pada bab sebelumnya. 

A. PROGRAM 

Program  yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banyuwangi  adalah:  

No PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

1. Penyediaan jasa surat menyurat 

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

3. Penyediaan jasa perkantoran 

4. Penyediaan alat tulis kantor 

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

8. Penyediaan peralatan rumah tangga 

9. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

10. Penyediaan bahan logistik kantor 

11. Penyediaan makan dan minuman 

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
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14. Pengadaan peralatan gedung kantor 

15. Pengadaan Mebeler 

16. Pemeliharaan  gedung kantor 

17. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 

18. Pemeliharaan  perlengkapan gedung/kantor 

18. Pemeliharaan  peralatan gedung/kantor 

19. Pemeliharaan  mubeler 

20. Pemeliharaan  peralatan/perlengkapan kantor 

21. Pembangunan landscape/ taman kantor 

22. Pemeliharaan web site 

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH 

1. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan informasi : 

2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 

3. Penyusunan Laporan keuangan 

4 Penyusunan Rencana pembangunan Daerah 

3. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN 

DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 

1 Pelatihan kewirausahaan bagi KWP/KUPP : 

4. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP 

KEPEMUDAAN  

1 

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku 

industry hasil tembakau (DBHCHT). 

2 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 

1 Pembinaan Organisasi kepemudaan 

2 Pemilihan pemuda pelopor 

3 Dialog dan musyawarah organisasi kepemudaan  

4 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 

5 Pembinaan dan pelatihan paskibra 
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6 Peringatan hari sumpah pemuda 

7 Jambore pemuda Indonesia Daerah 

8 Peningkatan karakter kebangsaan pemuda 

6. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda 

2 Pembentukan duta anti Narkoba 

7. PROGRAM PEMBINAAN KEPRAMUKAAN 

1 Pembinaan kelembagaan Pramuka 

8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 

1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat (coaching Clinic) 

2. Pemberian penghargaan insan olahraga berbakat 

  3. Peningkatan kapasitas SDM Olahraga 

4. Penyelenggaraan  aktualisasi olahraga edukasi 

9. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI 

OLAHRAGA 

1 Penyelenggaraan POR SD/MI 

2 Penyelenggaraan POR Penyandang cacat 

3 Penyelenggaraan O2SN 

4 Penyelenggaraan Liga Bola Voli Pelajar 

5 Penyelenggaraan Liga sepak bola Pelajar 

6 Penyelenggaraan liga bola voli wanita 

7 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL 

8 Seleksi Porprov 

9 Seleksi POPDA 

10 Seleksi POSPENAS 

11. Pemberian penghargaan bagi atlet yang berprestasi 

12. Penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan  Olahraga prestasi lainnya 

13. Penyelenggaraan monitoring kegiatan keolahragaan 

10. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATANOLAHRAGA 

1. Pembinaan Olahraga berbakat (Coaching Clinic) 

2. Peningkatan kapasitas SDM olahraga 
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3. Penyelenggaraan aktualisasi olahraga edukasi 

11. PROGRAM PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 

1 Penyelenggaraan International Kite Surfing and Wind Surfing   

2. Penyelenggaraan International  Surfing Banyuwangi Competition  

3 Penyelenggaraan  International Tour De Banyuwangi Ijen  

4 Penyelenggaraan International Banyuwangi Run 

5 Penyelenggaraan International Ijen Green and Trail Run 

6 Penyelenggaraan  Car Free Day 

7 Penyelenggaraan Olahraga Rekraesi lainnya  

9 Penyelenggaraan napak tilas Harjaba 

10 Penyelenggaraan gerak jalan tradisioal 

11 Pengembangan senam massal 

12. PROGRAM  PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 

1 Pemeliharaan stadion Diponegoro 

2 Pemeliharaan gelanggang olahraga (GOR) Tawangalun 

3 Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar 

4 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

5 Rehabilitasi sarana prasarana olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sikd.banyuwangikab.go.id/index.php?par=RnJtRHBhU2twZEtndG46Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxMS9kcGEvZm9ybS9mcm1fZHBhX3NrcGRfa2d0bi5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idSkpd=35131108151499269&idUrusan=19&idProgram=131&idDpa=516151201435142&idKgtn=1178&accRight=r
http://sikd.banyuwangikab.go.id/index.php?par=RnJtRHBhU2twZEtndG46Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxMS9kcGEvZm9ybS9mcm1fZHBhX3NrcGRfa2d0bi5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idSkpd=35131108151499269&idUrusan=19&idProgram=131&idDpa=516151201435142&idKgtn=1178&accRight=r
http://sikd.banyuwangikab.go.id/index.php?par=RnJtRHBhU2twZEtndG46Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxMS9kcGEvZm9ybS9mcm1fZHBhX3NrcGRfa2d0bi5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idSkpd=35131108151499269&idUrusan=19&idProgram=131&idDpa=516151201435111&idKgtn=1178&accRight=r
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN 

BANYUWANGI 

 

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan 

indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi 

dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi 

atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 

mewajibkan setiap penyelenggaraan Negara baik di pusat maupun di Daerah 

untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. 

Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Ada tiga aspek yang harus dicapai di era Otonomi Daerah  yaitu :  

1. Kesejahteraan Masyarakat,  

2. Daya Saing Daerah dan  

3. Pelayanan Umum.  

Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja. 
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Tabel.  Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  

 

Sasaran 

 

Indikator Kerja 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2016 2017 2018 2019 2020 

  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Meningkatnya potensi 

sumber daya 

Kepemudaan melalui 

pembinaan yang 

intensif 

Prosentase 

pemuda mandiri 
5,2 

% 

 

3.000.000.000 
5,4 

% 
4.312.000.000 

5,6 

% 
5.360.000.000 

5,8 

% 
5.890.000.000 

6 

% 

6.400.000.000 

Meningkatnya prestasi 

Olahraga melalui 

pembinaan dan 

penyelenggaran 

kompetisi Olahraga 

Jumlah Atlet 

yang Berprestasi 

tingkat Propinsi 

dan Nasional 

300 

Org 

 

2.800.000.000 
350 

Org 
10.046.000.000 

400 

Org 
11.590.000.000 

450 

Org 
12.110.000.000 

500 

Org 
12.920.000.000 

Meningkatnya 

kontribusi  sektor 

olahraga terhadap 

kunjungan wisata 

melalui kegiatan sport 

and turism 

Jumlah  

Kunjungan 

wisata melalui 

kegiatan sport 

dan turism 

100 

Org 

 

 

6.000.000.000 
0 

 

 

- 
0 

 

 

- 
0 

 

 

- 
0 

 

 

- 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga 

Tahun 2016-2021 Kabupaten Banyuwangi ini disusun  sebagai pedoman, arah dan 

tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 

2016-2021 ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku 

olahraga dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi.  

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 ini maka sasaran pembangunan di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 

5 (lima) tahun ke depan telah tergambar dan tercatat secara jelas, sehingga 

keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai 

keberhasilannya. 

 

 

       Banyuwangi,  31  Agustus  2016. 

Plt.  KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

        KABUPATEN BANYUWANGI 

 

 

 

Drs.  WAWAN YADMADI, M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19710720 199101 1 002 


