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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk seluruh rakyat 

ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup 

permasalahan bidang kepemudaan dan keolahragaan dewasa ini semakin kompleks baik karena 

adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi 

dan inovasi pembangunan. Pada dasarnya pembangunan bidang pemuda dan olahraga haruslah 

ditujukan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Iptek olahraga 

dan pemuda menuju profesionalisme dan membangun  terciptanya kondisi atau iklim yang 

kondusif agar seluruh potensi keolahragaan dan kepemudaan dapat tumbuh dan berkembang 

serta bersinergi, berkualitas secara berkelanjutan, serta kesempatan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam program pembangunan 

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan di daerah pada dasarnya merupakan upaya terarah dan terpadu serta 

berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di daerah dalam 

rangka mencapai masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Oleh karena itu  Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk 

mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreatifitas lokal, agar daerah dapat lebih mandiri dan 

mampu berkompetisi secara sehat. 

Untuk mewujudkan amanat dimaksud, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

harus dijalankan dengan sebaik-baiknya  berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang 

meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke 

depan, akuntabilitas, pengawasaan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.    
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Sehubungan dengan hal itu dalam rangka memberikan pedoman bagi setiap langkah 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Ponorogo khususnya di 

bidang pemuda dan olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga perlu segera menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, 

maksud dan tujuan, serta landasan hukum.  

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dimaksud digunakan 

seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi  kebijakan pemerintah Ponorogo, aspirasi 

masyarakat, kinerja masa lalu dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga diperoleh rencana 

strategis Dinas Pemuda dan Olahraga  yang partispatif, transparan, akuntabel dan komprehensif. 

 

B. Landasan Hukum 

 

B. Landasan Hukum 

Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo disusun berlandaskan 

pada : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (2005-2025); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
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9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemeritahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2016 – 2021; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten 

Ponorogo 2016 - 2021; 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi,Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Ponorogo adalah 

sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan program 

kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, dan 

sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sebagai media 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjadi media pelaksanaan pembangunan yang 

aspiratif dan partisipatif.  

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Ponorogo adalah untuk 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang 

lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, 

tujuan pembangunan daerah.  

 

D. Hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dengan 
Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang memuat 

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program 

Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

RPJM Daerah Kabupaten Ponorogo dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Ponorogo dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan 
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pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat.  

 

D. Sistematika Penulisan 

Reviu Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 

2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

BAB V 

 

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

BAB VII PENUTUP 

LAMPIRAN 

Matrik tahapan Reviu Rencana Strategis per tahun 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN PD 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 

 

1. Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada kabupaten dibidang kepemudaan dan olahraga. 

2.  Fungsi  Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah : 

a. perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai wewenang: 

a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda 

pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten; 

b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tinkat kabupaten; 

c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan jenjang pendidikan yang menjadi 

kewenangan kabupaten; 

d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten; 

e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat propinsi; 

f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten; 

g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; 

h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten. 

 



                                                                    Review Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga                                                                                           
 

8 

Tahun 2016-2021 

 

4. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga  : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat,terdiri dari: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; 

c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari: 

1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Pemuda; 

2) Seksi Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur. 

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari: 

1) Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Penghargaan; 

2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Layanan Khusus dan Kemitraan. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari: 

1) Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi; 

2) Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Infrastruktur. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Review Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga                                                                                           
 

9 

Tahun 2016-2021 

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (TIPE B) 

 

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 
PROGRAM, PELAPORAN  

DAN KEUANGAN 
 

SUB BAGIAN UMUM 
 DAN  KEPEGAWAIAN 

   

 

 
SEKRETARIAT 

 

 
BIDANG  

LAYANAN KEPEMUDAAN  
 
 

 
BIDANG  

PEMBUDAYAAN OLAH RAGA  
 

SEKSI 
OLAHRAGA REKREASI, 

TRADISIONAL, LAYANAN 
KHUSUS DAN KEMITRAAN  

 

SEKSI 
OLAHRAGA, PENDIDIKAN, 
SENTRA OLAHRAGA DAN 

PENGHARGAAN   
 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN DAN 
KEMITRAAN PEMUDA  

 

SEKSI 
PENGEMBANGAN PEMUDA 

DAN INSFRASTUKTUR 
  

 

SEKSI 
PEMBIBITAN IPTEK, 

TENAGA 
KEOLAHRAGAAN DAN 

STANDARISASI  
 

 
SEKSI  

PROMOSI OLAHRAGA, 
OLAHRAGA PRESTASI 
DAN INSFRASTRUKTUR 

 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

 
BIDANG 

PENINGKATAN PRESTASI 
OLAH RAGA  

 

 

 

KEPALA DINAS 
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B. Sumber Daya PD 

 

Jumlah Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2017 

 

NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 

1 IV/b 3 

2 IV/a 4 

3 III/d 5 

4 III/b 2 

5 III/a 2 

6 II/c 3 

7 II/b 3 

TOTAL 22 

 

b. Beradasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017 

 

STATUS JUMLAH 

 PNS 22 

PTT 20 

 

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir 

 

JENJANG 

PENDIDIKAN 
JUMLAH  (ORANG) 

SD  

SMP  

SMA 3 

SMK 3 

SPG 1 

D3 1 

S1 6 

S2 8 
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C. Sarana dan Prasarana Olahraga 

 

a.  GOR  

1. Lapangan footsal 

2. Lapangan Volly 

3. Lapangan Bola Basket 

 

b. Stadion Batoro Katong 

1. Lapangan Sepakbola luar 

2. Lapangan Atletik 

 

c. Gedung Bulutangkis REYOG 

 

d. Kolam Renang Tirto Menggolo 

 

e. Lapangan Lainnya 

1. Lapangan Tenes 

2. Lapangan Panahan 

 

D. Kinerja PD 

 

Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 

NO INDIKATOR JUMLAH 

1 Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina 18 

2 Jumlah Cabang Olahraga yang dibina 27 

3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 

4 Jumlah Kegiatan Olahraga 23 
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E. Tantangan dan Peluang PD 

 

Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan  tehnologi maka 

secara luas berdampak pula secara positif dan negatif terhadap pemuda. Positifnya 

adalah ilmu pengetahuan dan tehnologi dapat mendukung pemuda menjadi 

berprestasi dan mandiri. Namun tidak sedikit dari para pemuda yang mendapatkan 

pengaruh negatif dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi tersebut. 

Keadaan tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi  Dinas 

Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya. Dengan dana 

yang tersedia berusaha semaksimal mungkin membina pemuda agar menjadi 

pemuda yang inovatif dan mandiri sekaligus mengantarkan insan olahraga yang 

berkualitas dan berprestasi. 

1. Tantangan PD : 

a. Kurang akuratnya data tentang pemuda dan olahraga 

b. Kurangnya pembinaan kewirausahaan 

c. Kurang akuratnya data industri olahraga 

d. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial 

e. Belum adanya jalinan kerjasama dengan  pihak ketiga dan masyarakat 

untuk pembinaan pemuda dan olahraga 

2. Peluang PD : 

a. Tersedianya anggaran untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga 

b. Tersedianya Pemuda yang berkualitas 

c. Tersedianya bibit-bibit atlet yang berbakat 

d. Terjalinnya kerjasama dengan cabang-cabang olahraga dan KONI 

e. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga 
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BAB  III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Dimensi yang dikandung olahraga tidak sekedar melakukan gerak dan 

kegiatan fisik untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan pencapaian prestasi semata, 

tetapi lebih dari itu olahraga memiliki dimensi yang lebih luas jangkauannya dan 

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dimensi-dimensi lainnya, seperti 

dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum dan tidak terlepas dengan 

eksistensi generasi muda mulai dari anak-anak, remaja dan pemuda. Untuk 

menjadikan bangsa ini berjaya, dibutuhkan pemuda yang berkualitas, sehat, 

berprestasi dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari keterpautan 

Gerakan Pengembangan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda. Keterpaduannya akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan 

mandiri disertai prestasi olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. 

 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan PD 

 

 

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Ponorogo dalam upaya 

mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang memiliki Pemuda yang sehat dan 

olahraga yang berprestasi semakin tahun tidaklah semakin ringan, namun 

demikian dengan mengoptimalkan potensi dan dukungan semua pihak (stake 

holder), dukungan APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan 

lainnya yang sah, Kabupaten Ponorogo akan mampu mewujudkan cita-cita 

tersebut di atas. 

Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan di bidang pemuda dan keolahraga : 

1. Kurangnya pemahaman dari stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan di 

bidang pemuda dan olahraga : 

Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata 

sebagai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang sistem keolahragaan 
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nasional dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

Sehingga seringkali pelaksanaan pembinaan dilakukan secara monoton dalam 

rangka menggugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu keinginan 

untuk melakukan tugas dengan menjiwai, yang mana akan muncul suatu rasa 

apa  yang seharusnya  dilakukan pada pembinaan pemuda dan olahraga secara 

berkelanjutan. 

2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara OKP, KNPI dan Pramuka : 

Pada kenyataannya di lapangan antara OKP, KNPI dan Pramuka adalah 

organisasi pemuda yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan antara masing-

masing organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) juga berjalan sendiri-

sendiri, tidak ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bekerja sama 

saling mendukung sehingga dapat menciptkan suatu kegiatan yang 

manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh banyak pihak. Komite Nasional Pemuda 

Indonesia (KNPI) Kabupaten Ponorogo sebagai wadah dari organisasi pemuda 

tidak lebih hanya sekedar nama tanpa memiliki suatu ide untuk mendukung 

organisasi yang ada. Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda juga 

bersikukuh untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya suatu 

keinginan untuk tunduk pada amanat UU No. 41 tahun 2009. Situasi tersebut 

merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ponorogo untuk menciptakan harmonisasi kegiatan 

antara OKP, KNPI dan Pramuka di Kabupaten Ponorogo. 

3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial : 

Dampak negatif dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten 

Ponorogo dan kemajuan dibidang tehnologi secara tidak langsung 

mengakibatkan adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah sosial 

antara lain : pemuda yang mengkonsumsi narkoba, kenakalan remaja, 

pengangguran, dsb. Kenyataan  tersebut membuat Dinas Pemuda dan 

Olahraga sebagai PD yang mempunyai tupoksi dibidang pembinaan pemuda 

bekerjasama dengan PD terkait melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengurangi, meminimalisir bahkan kalau memungkinkan bisa menghilangkan 

masalah sosial yang menjangkiti pemuda. 
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4. Pembinaan kewirausahaan yang bersifat stagnan : 

Pembinaan di bidang kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan 

pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi salah 

satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaannya dari 

tahun ke tahun masih terkesan bersifat stagnan, pelatihan dan pelatihan. 

Belum ada keinginan dari para pelaksana untuk lebih meningkatkan 

pembinaan kewirausahaan yang lengkap, yaitu suatu kegiatan pelatihan yang 

secara bertahap dilengkapi dengan : 

a. Pelatihan 

b. Pendampingan 

c. Permodalan 

d. Manajemen, dan  

e. Bantuan Pemasaran 

5. Kurangnya pembinaan olahraga rekreasi : 

Banyaknya jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum 

sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaannya. Secara bertahap jenis-

jenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang antara 

olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang  pada umumnya 

lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih 

meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dibidang  olahraga. 

6. Kurangnya pembinaan atlet paralympian : 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlet paralympian 

terpinggirkan bahkan hampir tanpa perhatian sama sekali. Hal tersebut tidak 

dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang 

kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh tidak 

lengkap ataupun indera  yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan 

manusia dengan kelebihannya masing-masing sehingga sudah selayaknya bila 

mereka yang memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap namun 

memiliki bakat di bidang olahraga perlu mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan pembinaan.  
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B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih  

 

 

Visi Kepala Daerah terpilih adalah “ PONOROGO LEBIH MAJU, 

BERBUDAYA DAN REGILIUS ”, untuk  pembangunan Kabupaten Ponorogo 

periode 2016-2021.  

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan 

Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 sebagai berikut : 

1. Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna 

mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan 

berkemampuan andal dalam memecahkan masalah. 

2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif 

dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui 

investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi 

lokomotif penggerak perekonomian daerah. 

3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar 

memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produuktivitas 

masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

4. Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi 

kerakyatan yang berdayasaing tangguh. 

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang 

publik yang memadai dan berwawasan lingkungan. 

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan 

desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi 

hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegak hukum yang 

berkeadilan. 

7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem 

pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas 

SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. 
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Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang 

bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian. 

  

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat. Peningkatan 

kuantitas pendidikan dan kesehatan mengarah pada upaya pemerintah untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 

Sementara peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mengarah pada upaya 

pemerintah untuk memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang maksimal. 

Misi ini juga mengarah pada upaya pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam 

pembangunan daerah. 

Dari misi dalam RPJMD diatas maka dapat dituangkan menjadi tujuan 

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut : 

, Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas 

organisasi pemuda dan olahraga, 

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan 

dan program dengan urusan kepemudaan dan olahraga : 

Misi 7 : Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan 

kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang 

cukup. 

Membangun jiwa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan 

berkepribadian. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
PROGRAM 
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Misi 7 : Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan 

kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang 
cukup. 

Membangun jiwa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan 

berkepribadian. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
PROGRAM 

 

Meningkatnya 

kompetensi dan 
profesionalitas 

organisasi 

pemuda dan 

olahraga 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Meningkatnya 

pemuda yang 
berprestasi 

(pelopor 

pembangunan) 

 
 

 

 

 
2. Meningkatnya 

prestasi atlet 

 

 

1.Peningkatan 

kualitas  
pemuda dalam 

upaya 

pemberdayaan 

dan prestasi 
 

 

 

 
1.Peningkatan 

kualitas 

olahraga dalam 

upaya 
peningkatan 

prestasi 

olahraga 

 
 

 

 

1. Peningkatan 
profesionali 

tas pemuda 

dalam 

menunjang 
pembangunan 

daerah 

 
 

 

1.Peningkatan 

budaya 
prestasi 

khususnya 

dibidang 
olahraga 

 

2.Peningkatan 
sarana 

prasarana 

 

1. Program peningkatan, 
penumbuhan, 

kewirausahaan, 

pemberdayaan 

pemuda dan 
pengembangan 

organisasi 

kepemudaan dan 
kepramukaan. 

 

1. Program pembinaan, 

pengembangan 
kebijakan 

manajemen, 

penyelenggaraan 
kejuaraan dan 

peningkatan sarana 

prasarana olahraga. 
 

 

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ 

Kabupaten/Kota  

 

 

Kabupaten Ponorogo sebagai kota di Jawa Timur pada dasarnya 

memiliki permasalahan yang sangat komplek dan saling berkaitan antara 

permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Mulai keterbatasan 

lahan, tingginya angka kriminalitas sampai dengan  permasalahan sosial di 

bidang kepemudaan. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga 

sebagai PD yang mempunyai tupoksi di bidang pemuda dan olahraga dalam 

menyusun renstra selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 

2016-2021 juga merujuk pada renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Pemuda dan Olahraga.  

Strategi pokok Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur sebagai berikut :  



 Review Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 

19 

Tahun 2016-2021 

1. Strategi Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan SDM yang 

berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap 

tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara 

bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur 

atau pihak terkait. 

2. Strategi Pemberdayaan Olahraga yang diarahkan untuk membangun  

masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, 

serta berperilaku yang positif. 

Untuk mendukung dan merealisasikan Strategi Pokok Pembangunan tersebut di 

atas, strategi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Jawa Timur adalah :  

1. Meningkatkan pemberdayaan  pemuda dan olahraga melalui dorongan, 

dukungan, kesempatan , pelatihan dan pendampingan, sehingga mempunyai 

kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung 

jawab. 

2. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda 

dan olahraga. 

3. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga 

Sedangkan arah kebijakan dan strategi Kementrian Pemuda dan Olahraga sebagai  

berikut: 

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang, 

pembangunan, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) strategi. 

a. Pemberdayaan Pemuda 

b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 

c. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 

d. Pengembangan Kepeloporan Pemuda 

e. Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda 

f. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 

g. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 

h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 
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i. Pengembangan Penghargaan Kepemudaan 

2.  Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan  

Internasional, dilaksanakan melalui 14 (empat belas) strategi :  

a. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan 

 Olahraga Prestasi 

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

c. Pengelolaan Keolahragaan 

d. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan 

e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga 

f. Pemberdayaan Olahraga Profesional 

g. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 

h. Pengembangan Iptek Keolahragaan 

i. Peran Serta Masyarakat 

j. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan 

k. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga 

l. Pengembangan Standar Nasional Keolahragaan 

m. Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping 

n. Pemberian Penghargaan Keolahragaan 

 

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis  

 

 

Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima 

tahun terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka 

masalah yang akan dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga mencakup: 

1. Keterbatasan dana dalam rangka untuk peningkatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana olahraga yang ada di Ponorogo. 

2. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah berdampak secara langsung 

pada tersendatnya penambahan penyediaan fasilitas olahraga bagi masyarakat.  
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3. Rehab GOR Singodimejo dan Revitalisasi Stadion Batoro Katong di sisi 

sebelah timur Kabupaten Ponorogo yang direncanakan sebagai daya tarik bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. 

 

 

D. Penentuan Isu-Isu Strategis  

 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi 

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan 

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan pemuda 

dan olahraga yang dapat diopersionalkan secara moral dan etika birokratis dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu strategis pemuda dan olahraga adalah keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam 

hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hal tesebut di atas, isu strategis yang berasal dari analisis 

internal berupa identifikasi permasahan dan analisis eksternal berupa kondisi 

yang menciptakan peluang dan ancaman sebagaimana yang telah dijelaskan, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan isu strategis terkait pemuda dan 

olahraga di Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut : 

1. Data  yang akurat tentang potensi Pemuda dan Olahraga 

2. Data  yang akurat tentang industri olahraga 

3. Perumusan materi pembinaan dibidang kepemudaan dan keolahragaan  

4. Peningkatan pembinaan kewirausahaan  
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5. Pengembangan karakter kepemudaan 

6. Pengembangan kerjasama dalam pembinaan di bidang kepemudaan dan 

keolahragaan 

7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga  

8. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI 

 DAN KEBIJAKAN 

 

Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam RPJMD Tahun 2016-2021 

adalah “ PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN REGILIUS ”, harus 

menjadi acuan dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan daerah termasuk 

pembangunan pemuda dan olahraga. Hal ini pula diharapkan menjadi acuan dalam 

peningkatan prestasi dikalangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Ponorogo.   

Selanjutnya, misi dalam RPJMD  dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum 

yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 

2021. Dari ketujuh misi dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo yang terkait langsung 

dengan urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga dimana  

pemuda  dan   olahraga   termasuk   didalamnya  adalah   misi ketujuh yaitu “ 

meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan 

pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, 

mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan 

pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian ”   

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Ponorogo  

 
1. TUJUAN 

Dalam rangka merealisasikan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, 

Dinas Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 

kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah 

terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka 

memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta 

program yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo tahun 2016 

- 2021 adalah sebagai berikut :  
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“ Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas organisasi pemuda dan 

olahraga “ 

Dengan indikator tujuan  : 

1. Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan 

2. Prosentase cabang olahraga yang memperoleh minimal medali perunggu 

dalam kejuaraan regional, nasional dan internasional 

 

2. SASARAN 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai secara nyata 

oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dengan 

rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah : 

“   1.  Meningkatnya pemuda yang berprestasi ( pelopor pembangunan ) 

2. Meningkatnya prestasi atlet  “ 

Dengan idinkator sasaran  : 

1. Prosentase pemuda yang berprestasi di tingkat regional dan nasional 

2. Prosentase pertumbuhan atlet yang memperoleh medali di tingkat regional 

dan nasional 

 

  

B. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Ponorogo  

 

1. STRATEGI 

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran 

Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo 

diwujudkan dalam bentuk kebijakan. 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi 

Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  Kebijakan pada dasarnya 

merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, 
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pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. 

Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Ponorogo, seperti asset yang ada, kewenangan yang 

dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia dan sistem teknologi informasi, 

untuk memaksimalkan pelaksanaan pembinaan pemuda dan olahraga di 

Kabupaten Ponorogo. 

 

2. KEBIJAKAN 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi 

Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  Kebijakan pada dasarnya 

merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, 

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima 

tahun ke depan meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal adalah  : 

2.1.   Internal  

a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka 

meningkatkan pelayanan dibidang pemuda dan olahraga 

b. Tersedianya data yang akurat di bidang pemuda dan olahraga 

c. Tersedianya data yang akurat tentang industri olahraga 

d. Meningkatkan pemeliharaan dan penambahan jumlah sarana dan 

prasarana olahraga. 

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda 

dan olahraga 

2.2.   Eksternal  

a. Meningkatkan pembinaan kewirausahaan 
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b. Meningkatkan mental dan karakter pemuda  dengan pemberian 

pelatihan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan sosialisasi 

tentang bahaya narkoba dan HIV-Aids  

c. Meningkatkan koordinasi kegiatan OKP, KNPI dan Pramuka 

d. Meningkatkan kerjasama dengan KONI dan Cabang Olahraga dalam 

rangka peningkatan prestasi olahraga 

e. Memberikan fasilitasi kegiatan dibidang kepemudaan dan 

keolahragaan 

f. Menjajagi kemungkinan adanya kesempatan melakukan kerjasama 

dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan prestasi pemuda dan 

olahraga 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

 

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa 

bertujuan untuk mewujudkan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai organisasi 

Perangkat Daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip good governance dengan 

harapan dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu juga untuk 

memantapkan tahapan otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 

sehingga diharapkan seluruh komponen daerah diharapkan sudah memiliki 

interpretasi yang sama dalam  menerjemahkan dan menjabarkan berbagai 

peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo merumuskan program, 

kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 

2016-2021 sebagai berikut : 

 

A. Sasaran  1   Meningkatnya  Pemuda  yang  Berprestasi  

( Pelopor Pembangunan ) 

 

Untuk   mencapai  sasaran   Meningkatnya Pemuda  yang  

Berprestasi  ( Pelopor Pembangunan ) dijabarkan melalui program dan 

kegiatan sebagai berikut  : 

I. Program Peningkatan, Penumbuhan, Kewirausahaan, Pemberdayaan 

Pemuda dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan kepramukaan: 

1. Pembinaan Organisasi kepemudaan 

2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan  

3. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 

4. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda 
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5. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi 

muda 

6. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 

7. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 

8. Pameran prestasi hasil karya pemuda 

9. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan 

10. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 

11. Pelatihan Ketrampilan bagi pemuda 

12. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda 

13. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepramukaan 
 

 

B. Sasaran  2   Meningkatnya Prestasi Atlet 

 

Untuk   mencapai  sasaran   Meningkatnya Prestasi Atlet dijabarkan 

melalui program dan kegiatan  sebagai berikut  : 

I. Program Pembinaan, Pengembangan Kebijakan Manajemen 

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Peningkatan Sarana Prasarana 

Olahraga   : 

1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 

2. Penyuluhan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam 

pembangunan dan pengembangan industri 

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

4. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahrag unggulan daerah 

5. Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat 

6. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 

7. Penyelenggaraan kompetensi olahraga 

8. Pemberian pengharagaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan 

berprestasi 

9. Pengembangan dan pemanfaatan  IPTEK olahraga sebagai pendorong 

peningkatan  

10. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat 

untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

11. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
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12. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

13. Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan 

prasarana olahraga 

14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 
 

II. Program Pemasyarakatan Olahraga 

1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 

2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 

3. Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 

4. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 

5. Pengembangan olahraga rekreasi 

6. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

7. Kompetisi liga pendidikan Indonesia ( LPI ) 

 

Program dan kegiatan yang telah disebutkan diatas merupakan 

program dan kegiatan yang mendukung 2 (dua) sasaran strategis Dinas 

Pemuda dan Olahraga. Disamping itu, ada pula program dan kegiatan yang 

menunjang tercapainya sasaran strategis yang bersifat rutin. Program dan 

kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk 

mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan 

daerah. Implementasi / penjabarannya dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut  : 

1. Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan 

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

4. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan 

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 

6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
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8. Penyediaan makanan dan minuman 

9. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat koordinasi ke luar 

daerah 

 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk 

mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan 

daerah. Implementasi / penjabarannya dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut  : 

1. Pembangunan gedung kantor, sarana prasarana penunjang 

gedung kantor rumah jabatan dan rumah dinas. 

2. Pembangunan gedung tempat ibadah, gedung tempat rekening 

dan olahraga 

3. Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/ operasional 

4. Pengadaan peralatan,perlengkapan gedung kantor dan rumah 

jabatan/ rumah Dinas 

5. Pengadaan mebeleur dan sarana prasarana kerja aparatur 

6. Pengadaan pagar, kanopi, selasar, taman dan tempat parkir 

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana 

penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah Dinas 

8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan 

dinas/operasional 

9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 

kantor, rumah jabatan /rumah dinas 

10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dan sarana prasarana kerja 

aparatur 

11. Rehabilitasi sedang/berat gedung, sarana prasarana penunjang 

gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas 

12. Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan, kendaraan dinas/ 

operasional 

13. Rehabilitasi sedang/ berat gedung tempat ibadah/ gedung tempat 
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rekreasi dan olahraga 

 

C. Program peningkatan disiplin  dan kapasitas sumber daya aparatur 

bertujuan untuk memunculkan kedisiplinan dan meningkatkan kualitas 

aparat pemerintah guna kelancaran penyelenggaraan Implementasi 

pengelolaan keuangan daerah. / penjabarannya dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut  : 

1. Pengadaan mesin alat absen sidik jari 

2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

3. Pengadaan pakaian kerja lapangan/pakaian kerja khusus 

4. Pengadaan pakaian KORPRI /pramuka/olah raga//seragam 

sekolah 

5. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian 

tradisional/pakaian adat 

6.  Pendidikan dan pelatihan formal 

 

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan bertujuan untuk menyajikan laporan hasil kinerja PD 

selama setahun. Adapun penjabaran program tersebut dalam kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

PD 

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

3. Penyusunan pelaporan pronognis realisasi anggaran dan 

penyusunan pelaporan akhir tahun 

4. Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 

5. Penyusunan Renstra dan Renja PD 
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BAB  VI 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD) 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  

SASARAN RPJMD 

 
 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian 

Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD 

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut : 

 

Misi  7, “ Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem 

pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang 

handal, mempunyai kompetensi yang cukup. 

Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang 

bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian “ 

bertujuan untuk : 

 

“  Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Organisasi 

Pemudan dan Olahraga ” 

 

Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo adalah : 

1. Meningkatnya pemuda yang berprestasi (Pelopor Pembangnan). Untuk 

menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : 

- Prosentase Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Nasional 
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2. Meningkatnya Prestasi Atlet. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 

ini diukur dengan indikator : 

- Prosentase Pertumbuhan Atlet yang Memperoleh Medali di Tingkat 

Regional dan Nasional 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Ponorogo yang 

merupakan arah dan kebijkan umum daerah yang terukur kinerjanya dan digunakan 

sebagai landasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap 

tahunnya. 

Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi 

renstra yang telah disusun agar terwujud perencanaan pembangunan yang terintegrasi, 

komprehensif, partisipatif, transparan dan akuntabel serta terkendali dalam 

pelaksanaannya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

 

Ponorogo, 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN PONOROGO 

 

 

 

 

Drs, BAMBANG NURCAHYO, M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19650903 198603 1 015 

 

 

 


