
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN   : Sekretaris Dinas 

TUGAS   :  Memimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi 

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, 

koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset 

serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal 

FUNGSI   :   

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang bidang Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga serta 

Peningkatan Prestasi Olahraga; 

b. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas; 

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan 

kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas 

serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset; 

d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kebijakan di bidang bidang Layanan Kepemudaan, 

Pembudayaan Olahraga serta Peningkatan Prestasi Olahraga; dan 

f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan. 

 

URAIAN TUGAS  : 

a. Merencanakan Program Operasional Sekreteriat Dinas Pemuda dan Olahraga 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku ;  

b. Membagi Tugas kepada bawahan kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat 

berdasarkan rencana kerja ;  

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan ; agar kegiatan berjalan tertib dan 

lancar; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai 

dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi 

pelaksanaan kinerja guna optimalisasi pelaksanaan kinerja; 

e. Melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, 

kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, 

urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan 

sesuai  ketentuan  yang berlaku; 

f. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/ kegiatan  penyusunan 

administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan 

kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja untuk terwujudnya 

akuntabilitas anggaran dan asset; 

g. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat 

perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaaan dan penyusunan laporan  

keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

program pengendalian, penatausaaan, pengelolaan informasi, dokumentasi 

barang serta barang layanan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan  

ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik; 



i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup Sekretariat  

berdasarkan capaian kinerja; 

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai 

ketentuan  yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan  dengan tepat dan 

benar; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai 

pencapaian/target kinerja;  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya ; 

 

 

Sekretaris Dinas 

 

 

 

MOH. IKHSAN PANRELLY 

Pembina Tkt. I, IV/b 

Nip. 19701223 199003 1 002 

  

Sasaran / Kinerja 
Utama 

Indikator Kinerja Individu Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya 
Kebutuhan Administrasi 
perkantoran 

Persentase Tingkat 
pemanfaatan administrasi 
perkantoran 

 
Tingkat penyelesaian tugas administrasi 
perkantoran 

bidang 
kesekretariatan 

Meningkatnya Data 
Informasi Perangkat 
Daerah 

Persentase Pemanfaatan 
Sistem Informasi/data 
 

∑
                             

                      

∑
                             

        

       

Meningkatnya Disiplin 
Asn Dan Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Dilingkungan Dispora 

Persentase Tingkat 
Kepatuhan Displin Asn 

∑
                              

                 

∑
                             

                  

       

Persentase Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 

∑
                              

                 

∑
                             

                  

       

Meningkatnya Sarana 
dan Prasarana Aparatur 
yang Layak Fungsi 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Aparatur dalam 
kondisi baik 

∑
                             

              

∑                             
       

 

Meningkatnya laporan 
kinerja dan keuangan 
tepat waktu 

Peresentase Tingkat 
ketepatan waktu 
penyusunan laporan kinerja 
dan keuangan 

∑                             

∑                         
       

Meningkatnya 
perencanaan umum dan 
pengendalian 
pelaksanaan kegiatan 

Persentase program dan 
kegiatan dalam dokumen 
renja terhadap renstra opd 

∑
                             

              

∑                             
       



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN   : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

TUGAS   :  Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Sub. Bagian  Perencanaan, 

Evaluasidan Keuangan meliputi perencanaan program serta kegiatan 

perbendaharaan, akutansi, pembukuan dan pelaporan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

URAIAN TUGAS  : 

a. Merencanakan kegiatan berdasarkan  program operasional sekretariat 

b. Memberi petunjuk, mendistribusikan, dan membimbing pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja 

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi 

perencanaan, evaluasi dinas dan keuangan sesuai hasil analisis data 

d. Melaksanakan Penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana 

program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), (RPJMD) dan perjanjian  

kinerja dinas 

e. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas  

f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban  

(LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) 

g. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan 

evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

administrasi perencanaan program 

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas pencapaian/target  kinerja 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas  

 
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan 
 
 

WAYAN ASTANA, ST 
Penata, III/c 

Nip. 19760621 200801 1 006 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersusunnya laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

Jumlah laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

∑laporan tahunan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Subbag 
Perencanaan, 
Evaluasi, 
danKeuangan 

Tersusunnya pelaporan 

keuangan semesteran 

Jumlah laporan keuangan 

semesteran 

∑ laporan pelaporan keuangan 
semesteran 

Tersusunnya pelaporan 

keuangan akhir tahun 

Jumlah Laporan keuangan 

akhir tahun 

∑ pelaporan keuangan akhir 
tahun 

Tersusunnya dokumen 

perencanaan dan anggaran 

SKPD 

Jumlah dokumen 

perencanaan dan anggaran 

SKPD 

∑ dokumen perencanaan dan 
realisasi kinerja 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN   : Bendahara   

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan 

sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. 

URAIAN TUGAS  :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama 

agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaanya 

b. Menyiapkan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan pembiyaan pelaksanaan tugas 

c. Mengajukan Dokumen penerimaan/ pengeluaran yang disahkan oleh pejabat 

berwenang guna efektivitas pelaksanaan tugas 

d. Melaporkan hasil seluruh kegiatan Penerimaan dan pengeluaran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

 
BENDAHARA 

 
 
 

DIAN INDRIANA ASONA 
Pengatur, II/c 

Nip.  19731216 200701 2 009 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Transaksi 
Keuangan Perangkat Daerah 
 

Jumlah transaksi keuangan 
perangkat daerah 

Jumlah SPP dan SPM yang 
diajukan 

Bendahara 

Tersedianya Data Laporan 
Keuangan 
 

Jumlah Data Laporan 
Keuangan 
 

Jumlah Data Laporan 
Keuangan 
 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN   : Pengolah Data Laporan Keuangan   

IKTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan 
pengolahan di bidang data laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukan untuk dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. 

URAIAN TUGAS  :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji 

dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya agar terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

b. Melakukan inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS 

serta penghasilan lainya;  

c. Melakukan perbaikan terhadap inputing SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji 

dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya; 

d. Melakukan penelitian terhadap uraian kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-

LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya sebelum di input pada 

aplikasi yang tersedia; 

e. Menyimpan dan Mendokumentasikan serta menjaga dukumen kegiatan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan penginputan kegiatan SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainya Penatausahaan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

 

PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

SRI WULANDARI AHMAD 

Pengatur Muda, II/a 

Nip.  19861228 201412 2 003 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya bahan penyusunan 
laporan keuangan SKPD 

Jumlah dan jenis bahan 
laporan keuangan yang 
disiapkan 

Jumlah Laporan Subbag Perencanaan, 
Evaluasi dan Keuangan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN   : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklafikasian dan penelaan 

untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang program dan 

pembangunan dengan  ketentuan yang berlaku untuk pencapaian sasaran yang 

diharapkan. 

URAIAN TUGAS :   

a. Menerima dan memeriksa bahan dan data program dan anggaran RKA, RKT, 

RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur sebagai bahan kajian 

dalam rangka penyusunan perencanaan; 

b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data program anggaran 

RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin sesuai spesifikasi; 

c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal – hal yang terkait 

dengan perencanaan program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, 

RPJMD, & Tapkin sesuai prosedur dalam rangka penyusunan perencanaan; 

d. Menyusun konsep program dan anggaran RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, 

RPJMD & TAPKIN; 

e. Melakukan perbaikan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, RPJMD, & Tapkin; 

f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai hasil 

pelaksanaan kinerja sebagai pertanggung jawaban; 

g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan RKA, RKT, RENSTRA, RENJA, IKU, 

RPJMD, & Tapkin kepada atasan sebagai pertanggung jawaban; 

h. Melaksananakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan  

 

ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 

 

 

ZULKIFLI ACHMAD, S.ST 

Penata Muda Tkt. I,  III/b 

NIP. 19871113 201503 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Bahan/data 
Laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
 

Jumlah Bahan/data yang 
dikaji 
 

Jumlah Laporan 
capaian kinerja 

Subbag 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Keuangan 

Tersedianya data Dokumen 
Perencanaan  

Jumlah bahan/ data yang 
dikaji 

Jumlah dokumen 
rencana kerja dan 
anggaran 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

JABATAN : Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan 

pengolahan di bidang data perencanaan penganggaran sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

selanjutnya. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengolahan data yang akan diinput pada 

aplikasi SIPKD dan TEPPA sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data laporan; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data yang akan diinput pada aplikasi SIPKD 

dan TEPPA; 

c. Mendokumentasikan penginputan data SIPKD dan TEPPA,untuk menghasilkan 

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk; 

d. Melakukan Penelitian  terhadap uraian kegiatan SIPKD dan TEPPA sebelum di 

input pada aplikasi yang tersedia sesuai petunjuk/ arahan; 

e. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data SIPKD dan TEPPA; 

f. Mencatat perkembangan dan permasalahan hasil kegiatan penginputan SIPKD 

dan TEPPA untuk mengetahui langkah pemecahannya; 

g. Mengolah dan menyajikan data SIPKD dan TEPPA; 

h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan SIPKD dan TEPPA kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai tugas dan funsinya sebagai bentuk loyalitas; 

 

 
 
 
 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya bahan dokumen 
perencanaan program dan 
kegiatan SKPD 

Jumlah bahan/data yang 
disiapkan 

Jumlah dokumen 

Subbag 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Keuangan 

Tersedianya bahan dokumen 
Rencana Strategis ( Renstra ) 
SKPD 

Jumlah data/ bahan 
penyusunan Renstra SKPD 
yang disiapkan 

Jumlah data/ bahan 
penyusunan Renstra SKPD 
yang disiapkan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : Pengadministrasi Keuangan 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan 

Pendokumentasian  

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja; 

b. Membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sesuai 

ketentuan dan mencatatanya ke dalam agenda; 

c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 

untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan ditanda tangani 

kepala SKPD sesuai prosedur yang ditentukan; 

d. Membuat Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak tertentu sesuai ketentuan 

untuk memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan; 

e. Membuat nota pesanan ke pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

penunjang pelaksanaan tugas; 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sebagai pertanggung jawaban; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya bahan Laporan 
Keuangan Semesteran dan 
Akhir tahun 

Jumlah Penyusunan 
Laporan Semester 

Jumlah Laporan Per 
Semester 

Subbag Perencanaan, 
Evaluasi dan Keuangan 

Jumlah Penyusunan 
Laporan Akhir Tahun 

Jumlah Laporan Akhir 
Tahun 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Pengelolah Program dan Kegiatan 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 

laporan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari dan memahami berbagai referensi dan kebijakan yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan 

keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  (LPPD) dan Informasi  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (IPPD); 

b. Mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk penyusunan LKjIP , LKPj 

dan LPPD dan IPPD; 

c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, Pengelolah Program dan Kegiatan 

penyusuna LKjIP , LKPj dan LPPD dan IPPD; 

d. Menyusun konsep program anggaran Kegiatan penyusunan LKjIP , LKPj dan 

LPPD dan IPPD; 

e. Melakukan perbaikan penyusunan LKjIP , LKPj dan LPPD dan IPPD; 

f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil Kegiatan penyusunan LKjIP , LKPj dan LPPD 

dan IPPD kepada atasan sebagai pertanggung jawaban; 

g. Melaksananakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. 

 

  

Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Tersedianya Bahan 
pelaporan Kinerja 
yang berkualitas 

Jumlah bahan penyusunan 
LKjIP dan LKPJ yang disiapkan 
dan diolah  

Jumlahbahan/data yang disiapkan 

Subbag 
Perencanaan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : Pengelola Perjalanan Dinas 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan 
laporan perjalanan dinas agar administrasi keuangan berjalan tertib. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk penyusunan administrasi laporan perjalanan 

dinas yang disesuaikan dengan rencana kerja agar terhindar dari kesalahan 

dan kekeliruan dalam pelaksanaanya; 

b. Menyiapkan dan memproses Administrasi perjalanan Dinas Pelaksanaan 

Koordinasi dan Konsultasi dan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 

Luar Daerah; 

c. Penyiapan bahan dan data dalam penyusunan laporan administrasi Keuangan 

Pegawai yang melakukan perjalanan DinasLuar Daerah dan Dalam Daerah; 

d. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasi kepada atasan dalam membuat 

kelengkapan mengenai kegiatan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar 

Daerah yang dilaksanakan oleh Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Melaporkan hasil seluruh kegiatan dalam penyusunan Perjalanan Dinas Luar 

Daerah dan Dalam Derah sebagai pertanggung jawaban; 

f. Melaksanakan kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya bahan dokumen 
perjalanan DinasLuar Daerah dan 
Dalam Daerah 

Jumlah data/bahan yang 
disiapkan 

Jumlah data/bahan 

Subbag 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Keuangan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan kepegawaian 

TUGAS  :  memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi 

pelayanan tatalaksana, rumah tangga kehumasan, pembukuan, pelaporan dan 

pengelolaan aset serta kearsipan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

URAIAN TUGAS :   

a. Merencanakan kegiatan berdasarkan program operasional sekretariat 

b. Memberi petunjuk, mendistribusikan serta membimbing pelaksanaan tugas 

bawahan 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum,aset 

dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku 

d. Melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, 

pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor  

e. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan 

f. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan yang meliputi kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan 

disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai  

g. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas, yang meliputi 

koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja 

(ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)serta Sistem pengendalian internal dinas 

h. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pengendalian kegiatan 

i. Membuat Laporan pelaksanaan tugas  

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ 
Formulasi 

Perhitungan 

Sumber 
Data 

Tersedia kebutuhan administrasi surat 
menyurat 

Jumlah materai 6.000 yang 
digunakan 

Jumlah materai 
Subbag 
Umum, 
Aset dan 
Kepegawai
an 

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Jumlah rekening yang dibayarkan Jumlah rekening 

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan 
perijinan kendaraan dinas / operasional 

Jumlah stnk kendaraan  r2 dan r4 
yang dibayarkan 

Jumlah stnk 
kendaraan  r2 dan 
r4 yang dibayarkan 

 

Terpenuhinya Alat Dan Bahan Pembersih 
Dan Jumlah Tenaga Kebersihan 

Jumlah petugas, alat dan bahan 
pembersih 

Jumlah petugas, 
alat dan bahan 
pembersih 

 

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 
Jumlah jenis  atk yang 
dipergunakan 

Jumlah jenis  atk 
yang dipergunakan 

 

Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah barang cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan 

 

Tersedianya komponen instalasi listrik / 
penerangan bangunan kantor 

Jumlah komponen instalasi listrik / 
penerangan kantor yang diadakan 

Jumlah komponen  

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Jumlah bahan bacaaan dan 
peraturan perundang-undangan 

Jumlah bahan   



 
 

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan kepegawaian 
 
 
 

TALHA, S.Sos 
Penata,  III/c 

NIP. 19681227 200701 2 024 

Tersedianya makanan dan minuman 
Jumlah makanan dan minuman 
rapat 

Jumlah makanan 
dan minuman rapat 

 

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar 
daerah 

Jumlah perjalanan dinas luar 
daerah 

Jumlah perjalanan 
dinas luar daerah 

 

Tersedianya biaya perjalanan dinas 
dalam daerah 

Jumlah perjalanan dinas dalam 
daerah 

Jumlah perjalanan 
dinas dalam daerah 

 

Terpenuhinya tenaga pendukung teknis 
dan administrasi perkantoran 
 

Jumlah tenaga honorer 
Jumlah tenaga 
honorer 

 

Tesusunnya profil perangkat daerah 
Jumlah dokumen profil perangkat 
daerah 

Jumlah dokumen  

Tersedianya pakaian khusus hari-hari 
tertentu 

Jumlah pengadaan pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

Jumlah pengadaan 
pakaian khusus 
hari-hari tertentu 

 

Terlaksananya pembinaan dan 
pemantauan kerja aparatur 

Jumlah  dokumen pembinaan dan 
pemantauan kerja aparatur 

Jumlah  dokumen   

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 
formal 

Jumlah aparatur yang mengikuti 
diklat formal 

Jumlah Pegawai  

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas 
/ operasional 

Jumlah kendaraan dinas/opera-
sional yang di adakan 

Jumlah kendaraan 
dinas/ operasional 
yang di adakan 

 

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 
Jumlah perlengkapan gedung 
kantor  yang di adakan 

Jumlah 
perlengkapan 

 

Tersedianya peralatan gedung kantor 
Jumlah peralatan gedung kantor 
yang diadakan 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
diadakan 

 

Tersedianya meubelair Jumlah pengadaan meubelair 
Jumlah pengadaan 
meubelair 

 

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 

Jumlah kendaraan r4 dan r2 yang 
dipelihara 
 
 

Jumlah kendaraan 
r4 dan r2 yang 
dipelihara 
 
 

 

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / 
berkala perlengkapan gedung kantor 

Jumlah perlengkapan gedung 
kantor yang dipelihara 

Jumlah 
perlengkapan 
gedung kantor yang 
dipelihara 

 

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / 
berkala peralatan gedung kantor 

Jumlah peralatan gedung kantor 
yang dipelihara 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
dipelihara 

 

Terpenuhinya rehabilitasi sedang /berat 
gedung kantor 

Jumlah gedung kantor yang 
direhabilitasi 

Jumlah gedung 
kantor yang 
direhabilitasi 

 

Tersusunnya Dokumen RKBU Jumlah Dokumen Rkbu Jumlah Dokumen  

Tersusunnya laporan inventarisasi asset 
pemerintah pada Dispora 

Jumlah laporan inventarisasi aset Jumlah Laporan  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : Pengelola Sarana dan Prasarana  Kantor 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan Kegiatan Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan 

penyusunan laporan di bidang penataan sarana dan prasarana sesuai dengan 

ketentuan untuk optimalnya pelaksanaan tugas 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja 

b. Membantu menyiapkan dukumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

Barang Milik Daerah 

c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah 

d. Membantu mengamankan barang Milik Daerah yang berada pada pengguna 

barang 

e. Mengajukan surat permintaan Barang (SPB) 

f. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan 

pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang Milik Daerah 

g. Melakukan Rekonsiliasi/Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

pengguna barang dan laporan barang milik daerah 

h. Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan 

i. Melaporkan hasil seluruh kegiatan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain 

 

 

 

Pengelola Sarana dan Prasarana  Kantor 

 

 

 

MUTAKIM 

Pengatur Muda Tkt I, II/b 

Nip. 19751001 200902 1 001 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Kebutuhan barang-
barang perlengkapan dan 
kegiatan 

Jumlah Bahan/data yang 
disiapkan Jumlah bahan/ data 

Subbag Umum, Aset 
dan Kepegawaian 

Tersedianya Data Dokumen 
RKBU 

Jumlah  Bahan/Data yang 
diinput 

Jumlah bahan/ data 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Pengelola Data Kepegawaian 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi  penyiapan bahan kordinasi dan 

penyusunan laporan untuk dibagikan kepada pimipinan sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk 

b. Pengelolaan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), 

Evaluasi Jabatan (EVJAB),) dan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

administrasi umum, aset dan kepegawaian 

c. Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data Standar Kompetensi Jabatan 

(SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

d. Menganalisis bahan dan data Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

e. Menyusun rekapitulasi data 

f. Mencatat perkembangan dan permasalahan data secara periodic 

g. Mengolah dan menyajikan data 

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan 

i. Melakukan tugas kedinasan lain 

 

Pengelola Data Kepegawaian 

 

 

WIWIK 

Pengatur Tkt. I, II/d 

Nip. 19751024 200701 2 015 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data Pembinaan 
dan Pemantauan Kerja 
Aparatur 
 

Jumlah Data Kepegawaian 
ASN Sesuai Anjab, Evjab, 
SOP dan SKJ yang diolah 
 

JumlahDokumen Subbag Umum, Aset 

dan Kepegawaian 

Tersedianya Data Pendidikan 
dan Pelatihan Formal 
 

Jumlah Data Kepegawaian 
ASN yang mengikuti Diklat 
Formal yang diolah 
 

Jumlah Data 
Kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

JABATAN : Pengadministrasi Persuratan 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, dan 

pendokumentasian dukumen administrasi serta menyampaikan data sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan untuk dipergunakan oleh pihak yang 

berkepentingan. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja 

b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan 

pengelolaan dokumentasi serta kearsipan 

c. Menerima, mencatat memberi label dan memberi kode surat/data dan 

dokumen Membukukan dan memberi nomor agenda surat/data dan dokumen 

penerimaan 

d. Mengelompokkan dukumen menurut jenis dan sifatnya 

e. Mengajukan dukumen yang diminta sesuai kebutuhan 

f. Menyiapkan ruangan beserta sarana prasarana kantor untuk pelaksanaan 

tugas tugas kedinasan dalam kegiatan rapat atau penerimaan tamu 

g. Melaporkan hasil seluruh kegiatan surat-menyurat 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain 

 

 

Pengadministrasi Persuratan 

 

 

SAHWATI 

Pengatur, II/c 

Nip. 19700411 200604 2 011 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedia Kebutuhan 
Administrasi Surat Menyurat 

Jumlah bahan/data yang 
tersedia 

Jumlah bahan/data yang 
tersedia 

Subbag Umum, 
Aset, 
Kepegawaian 

Tersedianya Data Kegiatan 
Rapat-Rapat Koordinasi Luar 
Daerah dan Dalam daerah 

Jumlah bahan/data yang 
disiapkan 
 

Jumlah bahan/data yang 
disiapkan 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

Jabatan : Pengolah Data (Kepegawaian) 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan Pengumpulan, pendukumentasikan, mengelompokkan dan 

pengolahan di Bidang data. 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja 

b. Menerima dan mengumpulkan Bahan dan Data Kepegawaian 

c. Mengelompokkan Bahan/ Data Kepegawaian 

d. Mencatat dan mendukumentasikan permasalahan pengumpulan bahan dan 

data 

e. Menerima dan meneliti Bahan dan Data Kepegawaian 

f. Mengolah dan manyajikan Bahan dan Data Kepegawaian 

g. Menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan pada saat rapat/pertemuan 

h. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan 

i. Melakukan tugas kedinasan lain 

 

Pengolah Data (Kepegawaian) 

 

 

 

MULYADI LAMUSU 

Pengatur II/c 

NIP. 19730825 200701 1 016 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data Profil 

Perangkat Daerah Yang Disusun 
Jumlah  bahan/ data yang 
disiapkan 

Jumlah  data/ bahan 

data administrasi 

kepegawaian 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Pengemudi (sopir) 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/ pegawai dan pelayanan transportasi 

lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinassesuai dengan prosedur 

yang telah ditentukan untuk dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan 

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja 

b. Memeriksa kelengkapan kendaraan 

c. Mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas 

d. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan 

e. Membersihkan mobil dan melakukan service kendaraan 

f. Melaporkan hasil seluruh kegiatan kepada atasan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain 

  

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data/ Bahan Jasa 
Pemeliharaan Dan Perjalanan 
Kendaraan Dinas / Operasional 

Jumlah data/bahan stnk 
Kendaraan R2 dan R4 yang 
tersedia 

Jumlah data/bahan yang 
tertsedia 

Subbag Umum 
dan Aset 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Pramu Bakti (Kerbersihan) 

IKHTISAR JABATAN :  Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian perangkat rumah tangga 

kantor, kebersihan, keamanan, ketertiban  

URAIAN TUGAS :   

a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja penyiapan peralatan dan penyajian 
perangkat rumah tangga kantor, kebersihan, keamanan, ketertiban 

b. Menginventarisir dan menyiapkan kebutuhan alat – alat kebersihan 

c. Menyiapkan akomodasi dan kebutuhan kerumatanggaan para Pegawai 

d. Mengecek sarana dan prasarana rumahtanggan kantor (ac,mck, ruang rapat dll  

e. Menjaga kebersihan ruangan, halaman beserta sarana prasarana kantor 

f. Laporan kondisi kantor dalam keadaan bersih dan rapi 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya  Alat  Alat Dan 
Bahan Pembersih Dan Jumlah 
Tenaga Kebersihan 

Jumlah  bahan/data yang 
disiapkan 

Jumlah bahan Subbag Umum 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

Jabatan :   Kepala Bidang Layanan Kepemudaan 

Tugas :  Memimpin dan melaksanakan operasional layanan kepemudaan meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas pemberdayaan pemuda, pengembangan 

pemuda dan infrastruktur  dan kemitraan pemuda berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Fungsi  : 

a. penyiapan perumusan kebijakan layanan kepemudaan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan; 

d. pelaksanaan administrasi bidang  layanan kepemudaa; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . 
 

Uraian Tugas  : 
a. merencanakan operasional Layanan Kepemudaan  sesuai rencana strategis dinas; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan sesuai 

tanggung  jawab yang di berikan; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan layanan kepemudaaan sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku;  

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan layanan  

kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan 

kepemudaan  sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise serta administrasi layanan 

kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan Kepemudaan sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan  tugas kedinasan lain  yang diberikan pimpinan; 

 
 

Sasaran Program 
Indikator Sasaran Program Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Meningkatnya 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepemudaan 

Persentase Pengembangan 

dan Pembinaan 

Kepemudaan 

Pemuda : yang berusia 16-30 tahun 

 

∑
             

      

∑
       

                       

       

Bidang 

Layanan 

Kepemudaan 

 

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan 

 

 

Drs. LODEWYK S. PONTOH 

Pembina,  IV/a 

NIP. 19650808 199412 1 003 

 



INDIKATOR KENERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan :    Kepala Seksi Pengembangan Pemuda  

 

 

Tugas : memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan pemuda meliputi penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan pemuda 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

Uraian Tugas : 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Pemuda  berdasarkan 

rencana kerja; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai 

ketentuan yang belaku; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengembangan Pemuda  

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang belaku; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

Pengembangan Pemuda  sesuai ketentuan yang belaku; 

f. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

Pengembangan Pemuda  sesuai ketentuan  yang belaku; 

g. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan 

Pemuda  sesuai ketentuan yang belaku; 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Pengembangan Pemuda sesuai ketentuan yang belaku; 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan Pemuda esuai 

ketentuan yang berlaku; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pemuda   sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pengembangan 

Kepemudaan 

Jumlah Pemuda yang 
berpotensi 

Jumlah Pemuda yang 
berpotensi  

Data Bidang 
Layanan 
Kepemudaan 

Jumlah Pemuda yang 
mengikuti Penyuluhan 
Pencegahan Dini 
Narkoba 

Jumlah pemuda yang 
mengikuti penyuluhan 
pencegahan dini narkoba 

 

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda 

 

 

WIDYASTUTI, ABUSAMA, S. Sos 

Penata Tkt. I, III/d 

NIP.19750327 200501 2 010 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Data Pengembangan Pemuda 

 

Ikhtisar Jabatan :  Mengelola data pengembangan pemuda  dengan cara menyusun program, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

Uraian Tugas  : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan serta pengelolaan Data 

Pengembangan Pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 

dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. Memantau, dalam mengolah data pengembangan pemuda  sesuai dengan bidang 

tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 

yang optimal; 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;  

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis 

maupun lisan. 

 

 

Sasaran 
Indikator  

Sasaran 

Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya data/bahan 

Pengembangan Pemuda 

Data/bahan potensi 

pemuda yang tersedia 

Jumlah data/bahan potensi 

pemuda 

Bidang Layanan 

Kepemudaan 

 

Pengelola Data Pengembangan Pemuda 

 

 

ELFIRA SUSANTY 

Penata, III/b 

NIP. 19730222 199403 2 005 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengolah Data ( Pelayanan Informasi ) dan Pengaduan 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan Pengumpulan, pendokumentasikan, mengelompokkan dan 

pengolahan di Bidang kepemudaan (pelayanan informasi dan          pengaduan )  sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat dianalisa dan dikaji sehingga 

mendapatkan hasil yang sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

Uraian Tugas : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur;  

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan 

data pelayanan informasi dan pengaduan;   

c. Mengelompokkan data pengolahan di seksi pengembangan pemuda; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan pengembangan pemuda 

berdasarkan jenis; 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan pengolahan pengembangan 

pemuda  layanan informasi dan pengaduan  secara periodik; 

f. Mengolah dan menyajikan data pengembangan pemuda dalam bentuk layanan 

informasi yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 

g. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan penyusunanPengembangan pemuda 

kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data  Pelayanan 

Informasi dan pengaduan 

pengembangan pemuda 

Mengumpulkan 

dan memeriksa 

data 

jumlah Data  Pelayanan 

Informasi dan pengaduan 

pengembangan pemuda 

Bidang Layanan 

Kepemudaan 

 

Pengolah Data ( Pelayanan Informasi ) dan 

Pengaduan 

 

 

YULITA 

Pengatur, II/c 

NIP. 19820726 200801 2 008 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

 

Jabatan  :  Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 

Fungsi :  memimpin dan melaksanakan  kegiatan pemberdayaan Pemuda meliputi penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan pemuda 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a. Merencanakan kegiatan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan operasional bidang 
dan ketentuan yang berlaku; 

b. Memberi petunjuk kepadabawahan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan 
rencana kerja; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai 
ketentuan yang belaku; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemberdayaan Pemuda 
sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang belaku; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
Pemberdayaan Pemuda sesuai ketentuan yang belaku; 

f. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
Pemberdayaan Pemuda sesuai ketentuan  yang belaku; 

g. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pemberdayaan 
Pemuda sesuai ketentuan yang belaku; 

h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
infrastruktur dan kemitraan pemuda  sesuai ketentuan yang belaku; 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai 
pencapaian/target kinerja; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Pemberdayaan 

Pemuda 

Jumlah Peserta Paskibraka, Pelatih 
dan Duta Belia 

Jumlah Pelajar dan 
Pelatih yang mengikuti 
Paskibraka 

Seksi 
Pemberdayaan 
Pemuda 

Jumlah Kader Pemuda Pelopor 
Keamanan Lingkungan 

Jumlah Kader Pemuda 
Pelopor Keamanan 
Lingkungan 

 

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 

 

 

ADHA LADJAPA, S.Sos 

Penata,  III/c 

Nip. 19700815 200604 1 004 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Analisis Kepemudaan 

 

Iktisar Jabatan :  Melakukan kegiatan analis dan penelahan dalam rangka penyusunan rekomendasi 

kebijakan di bidang Layanan Kepemudaan. 

 

Uraian Tugas  : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa kepemudaan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan  

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisa kepemudaan agar 

memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis kepemudaan  dan untuk 

disampaikan kepada Kepala Seksi pemberdayaan pemuda dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan; 

d. Membuat laporan hasil analisis kepemudaan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

pemberdayaan pemuda  agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis kepemudaan serta pemanfaatannya 

untuk disampaikan kepada Kepala Seksi pemberdayaan pemuda; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya data  

Fasilitasi Paskibraka 

data/bahan 

fasilitasi paskibraka 

yang tersedia 

jumlah data Seksi Pemberdayaan 

Pemuda 

 

Analisis Kepemudaan 

 

 

SOPHIA HANDAYANA SUNARYO, SE 

Penata Tkt. I,  III/d 

Nip. 19821007 200604 2 009 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  :  Pengolah Data Pelatihan Kepemudaan 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan Pengumpulan, pendokumentasikan, mengelompokkan dan 

pengolahan di Bidang data kepemudaan  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

agar dapat dianalisa dan dikaji sehingga mendapatkan hasil yang sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

Uaraian Tugas : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam 

mengolah data pengumpulan, pengolahan pelatihan kepemudaan; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur; 

c. Mengelompokkan data pengolahan di seksi pemberdayaan pemuda; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan pemberdayaan pemuda 

berdasarkan jenis data pemberdayaan pemuda yang masuk; 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan pengolahan pemberdayaan 

pemuda secara periodik; 

f. Mengolah dan menyajikan data pemberdayaan pemuda dalam bentuk yang telah 

ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 

g. Melaporkan hasil pelaksaan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain. 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya data 

Pembinaan pemuda 

pelopor keamanan 

lingkungan 

 data/bahan Kader 

Pemuda Pelopor 

Keamanan Lingkungan 

yang  tersedia 

Jumlah Data/Bahan  Seksi  

Pemberdayaan 

Pemuda 

 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda 

Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Kemitaraan 

Pemuda meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, 

sinkronisaasi dan pelaksanaan tugas dibidang Infrastruktur dan Kemitaraan Pemuda, 

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

Uraian Tugas : 

a. Merencanakan kegiatan Infrastruktur dan Kemitaraan Pemuda berdasarkan 

operasional bidang  

b. Memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Infrastruktur dan Kemitaraan Pemuda 

berdasarkan rencana kerja; 

c. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan Seksi Infrastruktur dan Kemitaraan 

Pemuda sesuai ketentuan yang belaku; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan kemitraan 

pemuda sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang belaku; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai ketentuan yang belaku; 

f. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai ketentuan  yang belaku; 

g. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Infrastruktur 

dan kemitraan pemuda  sesuai ketentuan yang belaku; 

h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

infrastruktur dan kemitraan pemuda  sesuai ketentuan yang belaku; 

i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda  

sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda  

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 
 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Infrastruktur dan 

Kemitraan Pemuda 

Jumlah pemuda yang mengikuti 
lomba karya tulis ilmiah 

Jumlah pemuda yang mengikuti 
lomba karya tulis ilmiah 

Bidang 
Layanan 
Kepemudaan 
 Jumlah Pemuda yang Difasilitasi 

Mengikuti Hari Nasional 
Sumpah Pemuda 

Jumlah Pemuda yang Difasilitasi 
Mengikuti Hari Nasional Sumpah 

Pemuda 

Jumlah Pemuda yang mengikuti 
pelatihan kewirausahaan 

Jumlah Pemuda yang mengikuti 
pelatihan kewirausahaan 

 

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan 
 
 
 

INDI ASTUTI, SE 
Penata, III/c 

NIP.19780617 200604 2 005 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  :  Analisis Infrastruktur dan Kemitraan 

 

Iktisar Jabatan :  Melakukan kegiatan analis dan penelaahan  infrastrktur dalam rangka meliputi 

pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaah untuk menyimpulkan dan menyusun 

rekomendasi di seksi  layanan Infrastruktur Kemitraan (Bidang Kepemudaan). 

 

Uraian Tugas  :  

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa Infrastruktur serta kemitraan  sesuai dengan 

prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisa kepemudaan agar 

memperlancar pelaksanaan tugas; 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis infrastruktur  dan kemitraan untuk 

disampaikan kepada Kepala Seksi Infrastruktur Kemitraan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan; 

d. Membuat laporan hasil analisis Infrastruktur untuk disampaikan kepada Kepala Seksi 

Infrastruktur Kemitraan agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis Infrastruktur Kemitraan serta 

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Infrastruktur Kemitraan 

pemuda; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Penelitian 

berdasarkan 

permasalahan analisis 

Infrastruktur kemitraan 

Data/Bahan Penelitian 

berdasarkan 

permasalahan analisis 

Infrastruktur kemitraan 

yang tersedia 

Jumlah data/bahan 

Seksi Infrastruktur 

dan Kemitraan 

Pemuda 

 

Analisis Infrastruktur dan Kemitraan 

 

 

MOENAWAR MAHYUDIN, SE 

Penata Muda Tkt I, III/b 

NIP. 19761209 201001 1 007 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengolah Data Kemitraan 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian, mengelompokkan dan 

pengolahan di Bidang data kepemudaan  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

agar dapat dianalisa dan dikaji sehingga mendapatkan hasil yang sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

Uraian Tugas : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data berdasarkan jenis dan data dan pengolahan 

data kemitraan;  

c. Mengelompokkan data pengolahan di seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan data Kemitraan 

berdasarkan jenis data Kemitraan yang masuk; 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan pengolahan Kemitraan 

secara periodik; 

f. Mengolah dan menyajikan data  Kemitraan pemuda dalam bentuk yang telah 

ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 

g. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis 

maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya data/bahan 

Infrastruktur Kemitraan 

pemuda 

data/bahan Infrastruktur 

Kemitraan pemuda yang 

tersedia 

Jumlah Data/ bahan 

Infrastruktur Kemitraan 

pemuda 

Seksi Infrastruktur 

Kemitraan pemuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 

Tugas :  memimpin dan melaksanakan operasional pembudayaan olahraga meliputi penyiapan  

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas  pendidikan dan sentra olahraga, 

olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga 

berdasarkan Peraturan   Perundang-undangan yang berlaku 

Fungsi :  

a. penyiapan perumusan  kebijakan  pembudayaan olahraga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan  pembudayaan olahraga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembudayaan olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi bidang  Pembudayaan olahraga; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Uraian Tugas  :  

a. merencanakan Program Operasional Bidang Pembudayaan Olahraga; 

b. membagi tugas kepada Kepala Seksi berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan  Olahraga; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembudayaan olahraga; 

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; 

f. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melakukan 

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembudayaan olahraga 

pembudayaan; 

g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pembudayaan olahraga 

sesuai  ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  pembudayaan olahraga; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga  

sesuai  ketentuan yang berlaku; 

j. menyelia pelaksanaaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai  

ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan 

Olahraga sesuai pencapaian/target  kinerja; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan oleh pimpinan   sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 

 

 

 

MUH. TAUFIK SOERYAWANTO, S.Sos 

Penata Tkt. I,  III/d 

NIP. 19641108 200212 1 002 

 

Sasaran program 
Indikator Sasaran 

program 
Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya 
Pembinaan 
Olahraga 

Persentase 
Olahragawan yang 
berprestasi dan 
Pembudayaan Olahraga 
dimasyarakat 

∑                       

∑
                     
                  

       

 

Bidang 
Pembudayaan 
Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga 

Tugas : memimpin dan melaksanakan  kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas olahraga pendidikan dan sentra olahraga berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas :  

a. merencanakan kegiatan  Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra    Olahraga 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga  

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistibusikan tugas kepada bawahan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olah 

Raga berdasarkan tugas dan fungsi;  

d. melaksanakan penyiapan bahan  perumusan kebijakan olah raga pendidikan dan 

sentra olah raga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; 

f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pengelolaan olah raga pendidikan dan sentra olah raga; 

g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan 

olah raga pendidikan dan pembinaan sentra sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan olah raga pendidikan dan pembinaan sentra sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i. melaksanakan Pemantauan evaluasi dan Pengendalian  pelaksanaan   kegiatan  olah 

raga pendidikan dan sentra  olah raga sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra 

Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olah 

raga sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

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

fungsinya. 

 

 

Kepala Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olahraga 

 

 

YULIANTI D.M, S.Sos 

Penata Tkt. I , III/d 

NIP. 19740404 199703 2 006 

  

Sasaran Kegatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Jumlah Kompetisi cabang 
Olahraga yang 
dilaksanakan 

Jumlah Kompetisi 
Olahraga 

Seksi Olah Raga 
Pendidikan dan Sentra 

Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengawas Olahraga 

 

Ikhtisar Jabatan :  Menerima, mempelajari, dan mengawasi kegiatan olahraga kerja sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlakuuntuk diproses lebih lanjut 

 

Uraian Tugas : 

a. Menerima dan menginventarisasi kegiatan olahraga; 

b. Mengklasifikasi data serta mengawasi kegiatan; 

c. Mempelajari data olahraga  sesuai prosedur; 

d. Mengidentifikasi data kegiatan olahraga; 

e. Mengawasi kegiatan olahraga; 

f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan kepada atasan; 

g. Melaporkan pelaksanaan tugas 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan 

 

  Pengawas Olahraga 

 

SUNARTO AWE, SH 
Penata Muda, III/a 

NIP. 19750310 201001 1 006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran kegiatan Indikator Sasaran kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersediaya data/bahan serta 
pengawasan kegiatan 
kompetisi olahraga 

data/bahan serta pengawasan 
kegiatan kompetisi olahraga 
yang tersedia 

Koordinasi kegiatan   

Bidang Pembudayaan 
Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Data Olahraga Pendidikan 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan laporan di bidang Pembudayaan olahraga. 

 

Uraian Tugas : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data 

c. Mengelompokkan data pengolahan di seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra 

Olahraga; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan olahraga pendidikan  

berdasarkan jenis data; 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan; 

f. Mengolah dan menyajikan data 

g. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 

 

 

  

Sasaran Kegiatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data 
Penyelenggaraan Kompetisi 
Olahraga 

Data/bahan  
Penyelenggaraan 
Kompetisi Olahraga 
tang tersedia 

Jumlah data  Seksi  Olahraga 
Pendidikan dan Sentra 
Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

Tugas  :  Memimpin dan melaksanakan kegiatankemitraan dan penghargaan olah raga meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kemitraan dan 

penghargaan  olah raga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga berdasarkan 

operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepadabawahan Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan 

Olahragaberdasarkan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan 

Olahraga sesuai ketentuan yang belaku; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan olahraga rekreasi, 

tradisional, dan layanan khusus sesuai hasil analisis data; 

e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

kemitraan dan penghargaan olah raga sesuai ketentuan yang belaku; 

f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

kemitraan dan penghargaan olah raga sesuai ketentuan       yang belaku; 

g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan dan 

penghargaan olah raga sesuai ketentuan yang belaku; 

h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

kemitraan dan penghargaan olah raga sesuai ketentuan yang belaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kemitraan dan penghargaan dan olah raga  sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan 

Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku; 

k.   membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan Olah 

Raga  sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

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

fungsinya. 

 

Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

 

 

 

DARMANTO DJALIL BUDI 

Penata Muda Tkt. I,  III/b 

NIP. 19700204 199408 1 001 

 

 

Sasaran kegiatan 
Indikator Sasaran 

kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Pemberian 
Penghargaan Bagi Insan 
Olahraga yang berdedikasi 
dan berprestasi 

Jumlah Insan 
Olahragawan Berprestasi 
yang mendapatkan 
Penghargaan 

Jumlah olahragawan 
berprestasi yang 
mendapatkan penghargaan 

Bidang 
Pembudayaan 
Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Analisis Kemitraan (dan Penghargaan Olahraga) 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaah untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kemitraan keolahragaan 

 

Uraian Tugas : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa keolahragaan  dan kemitraan; 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisa kemitraan  dan  

olahraga; 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis;  

d. Membuat laporan hasil analisis;  

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan; 

 

 

Analisis Kemitraan (dan Penghargaan Olahraga) 

 

SITTI KHADIJAH, SE 

Penata Muda Tkt. I,  III/b 

NIP. 19780224 200801 2 009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran kegiatan Indikator Sasaran kegiatan 
Penjelasan/ 
Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terpenuhinya Penghargaan 
Bagi Insan Olahraga yang 
berdedikasi dan berprestasi 

Data/Bahan  Olahragawan 
Berprestasi yang 
mendapatkan Penghargaan 

Jumlah  data Seksi Kemitraan dan 
Penghargaan Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Sarana Olahraga 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan 

 

Uraian Tugas  : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengelola Sarana Olahraga; 

b. Memantau, dalam mengolah Sarana Olahraga 

c. Mengendalikan program kerja; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya; 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

 

 

Pengelola Sarana Olahraga 

 

DODY ADRIADI N. 

Pengatur Muda Tkt I, II/b 

NIP. 19821122 201212 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran kegiatan 
Indikator Sasaran kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya data/bahan 
Sarana Olahraga 

Data/bahan Sarana 
Olahraga yang tersedia 

Jumlah  data Data Sarana 
Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

Jabatan :   Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus 
 
Tugas :  memimpin dan melaksanakan kegiatan  olah  raga rekreasi, tradisional, dan layanan Khusus 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,   
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas olah raga 
rekreasi, tradisional  dan layanankhusus berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang 
berlaku. 

 
Uraian Tugas : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus 

berdasarkan program operasional bidang; 

b. memberi petunjuk padabawahan Seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional dan Layanan 

Khusus berdasarkan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas  pada bawahan seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional dan 

Layanan Khusus sesuai tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan olah raga rekreasi, 

tradisional, dan layanan khusus sesuai hasil analisis dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; 

f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan 

olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus  sesuai ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise Pengelolaan 

olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan olah raga 

pendidikan dan sentra  olahraga sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbingpelaksanaan tugas sesuai ketentuanyang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional dan Layanan 

Khusus sesuai pencapaian/targetkinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan 

Khusus 

 

 

MOH. RIZAL DATU ADAM, SH 

Penata, III/c 

NIP. 19781120 200801 1 003 

 

Sasaran kegiatan 
Indikator Sasaran kegiatan Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Pengembangan 
olahraga lanjut usia termasuk 
penyandang cacat 

Jumlah peserta lansia dan 
Penyandang cacat yang 
mengikuti cabang olahraga 

Jumlah lansia dan 
Penyandang cacat yang 
berpartisipasi 

Seksi Olahraga 
Rekreasi, 
Tradisional, 
dan Layanan 
Khusus 

Terlaksananya Pengembangan 
olahraga Rekreasi 

Jumlah  Kegiatan Olahraga 
Rekreasi 

Jumlah Kegiatan Olahraga 
Rekreasi 

Terlaksananya Olahraga 
Tradisional 

Jumlah Atlit yang mengikuti 
olahraga tradisional 

Jumlah Atlit yang mengikuti 
olahraga tradisional 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Analisis Data dan Informasi 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaah untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Data pemuda keolahragaan. 

 

Uraian Tugas : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisis data dan informasi; 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisa data dan informasi; 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis; 

d. Membuat laporan hasil analisis data; 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis data; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan. 

 

 

Analisis Data dan Informasi 

 

 

SUKAENI T. DODANG, SE 

Penata Pemuda, III/a 

NIP. 19840329 201001 2 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data/bahan 
Pengembangan olahraga 
Rekreasi 

Data/Bahan  Kegiatan 
Olahraga Rekreasi yang 
tersedia 

Jumlah  data  Seksi Olahraga 
Rekreasi, Tradisional, 
dan Layanan Khusus 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengolah Data (Kerjasama Pelatihan) 

 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan Pengumpulan, pendukumentasikan, mengelompokkan dan 

pengolahan di Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar dapat dianalisa dan dikaji sehingga mendapatkan hasil yang sebagai bahan 

untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. 

 

Uraian Tugas : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data; 

c. Mengelompokkan data pengolahan di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan 

layanan khusus; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan pengumpulan, pengolahan pengembangan pemuda 

berdasarkan jenis data olahraga rekreasi; 

e. Mendokumentasikan perkembangan dan permasalahan pengolahan olahraga 

rekreasi, tradisional dalam kerjasama pelatihan  secara periodik; 

f. Mengolah dan menyajikan data; 

g. Melaporkan pelaksaan dan hasil kegiatan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan. 

 

 

Pengolah Data (Kerjasama Pelatihan) 

 

 

MAXI R. POSUMAH 

Penata Pemuda, III/a 

NIP. 19650624 199705 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya data/bahan 
pelaksanaan Olahraga 
Tradisional 

Data/Bahan Atlit yang 
mengikuti Olahraga 
Tradisional yang 
tersedia 

Jumlah Data   Seksi Olahraga 
Rekreasi, Tradisional, 
dan Layanan Khusus 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan   :   Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 

Tugas  :  Memimpin dan melaksanakan operasional peningkatan prestasi olahraga meliputi 

penyiapan  perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administasi  pembibitan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, tenaga keolahragaan dan standarisasi infrastruktur olahraga berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Fungsi   : 

a. penyiapan perumusan  kebijakan peningkatan prestasi olahraga; 

b. penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan prestasi olahraga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Uraian Tugas : 

a. Merencanakan Operasional Bidang  Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan 
rencana strategis dan ketentuan yang berlaku; 

b. Membagi Tugaskepada Kepala Seksi berdasarkan rencana kerja untuk 
mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan Olahraga; 

c. Mengaturpelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi 
Olahraga sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan; 

d. Melaksanakanperumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga sesuai hasil 
analisis data yang diharapkan; 

e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan; 
f. Melaksanakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
g. Melaksanakan dan mengkaji bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

peningkatan prestasi olahraga; 
h. Melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi, pemberian bimbingan teknis dan 

supervise; 
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi 

Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan capaian kinerja; 
j. Menyeli pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi 

Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku  
k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;  
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 

 

 

RIDWAN TATU PALOPA, S. Sos 
Pembina, IV/a 

Nip. 19680718 199203 1 011 

Sasaran program 
Indikator Sasaran 

program 
Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Sumber Data 

Meningkatnya 
Pembinaan Olahraga 

Persentase 
Olahragawan yang 
berprestasi dan 
Pembudayaan Olahraga 
dimasyarakat 

∑
                        

             

∑
            
           

       

 

Bidang 
Peningkatan 
Prestasi Olahraga 

Meningkatnya 
sarana prasarana 
olahraga yang 
Memenuhi Standart 

Jumlah Sarana 
Prasarana prasrana 
Olahraga yang 
berstandarisasi 

Jumlah sarana prasarana olahraga 
yang dibangun 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan 

Tugas :  memimpin dan melaksanakan kegiatan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan tenaga keolahragaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan 

bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi tugas pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga 

keolahragaan berdasarkan Peraturan        Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a. merencanakan kegiatan  Seksi Pembibitan,Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan 

Tenaga Keolahragaan berdasarkan program   operasional bidang;  

b. memberi petunjuk kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas; 

c.  mendistribusikan tugas  pada sesuai ketentuan yang belaku; 

d. melaksanakan penyiapan bahan  perumusan kebijakan sesuai hasil analisis data dan  

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

dan penyusunan norma, standar, prosedur; 

f. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembibitan, 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan; 

g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan; 

h. melaksanakan iven olah raga secara berjenjang dalam rangka peningkatan prestasi 

olah raga sesuai ketentuan  yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan  pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  hasil pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

 

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan 

 

 

BAMBANG I.P. ABDULLAH, SPd. MM 
Penata TKT. I, III/d 

Nip. 19750702 200801 1 007 
  

Sasaran Kegatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Peningkatan 
Jumlah dan Kualitas serta 
Kompetensi pelatih, peneliti, 
praktisi dan teknisi olahraga  

Jumlah pelatih, peneliti, 
praktisi dan teknisi 
olahraga yg berkualifikasi 
 

Jumlah pelatih, peneliti, 
praktisi dan teknisi 
olahraga yg berkualifikasi 
 

Bidang Peningkatan 
Prestasi Olaharaga 
 

Terlaksananya Pembinaan 
Cabang Olahraga Prestasi di 
Tingkat Daerah 

Jumlah Cabang Olahraga 
yang dibina  
 

 

Jumlah Cabang Olahraga 
yang dibina  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Analisis Keolahragaan 

Iktisar Jabatan :  Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaah 

untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Peningkatan Prestasi 

Olahraga 

Uraian Tugas  : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan analisa kegiatan keolahragaan dengan prosedur 

yang berlaku; 

b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisa kegiatan 

keolahragaan; 

c. Mengadakan penelitian berdasarkan hasil analisis keolahrgaan di lingkup Bidang 

Peningkatan Prestasi Olahraga disampaikan kepada Kepala Seksi Pembibitan 

IPTEK dan Tenaga Keolahragaan; 

d. Membuat laporan hasil analisis kegiatan keolahragaan untuk disampaikan kepada 

Kepala SeksiPembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahrgaan; 

e. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis keolahragaan serta pemanfaatannya 

untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga 

Keolahragaan; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai tugas. 

 

 
Analisis Keolahragaan 

 

 

 

NURFAN TANDJUNGBULU, S.Sos 

Pengatur, III/c 

NIP. 19780428 200801 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegatan Indikator Sasaran 
Kegiatan 

Penjelasan/ Formulasi 
Perhitungan 

Sumber Data 

Tersedianya data Jumlah 
dan Kualitas serta 
Kompetensi pelatih, 
peneliti, praktisi dan 
teknisi olahraga 
 

Data/Bahan Pelatih, 
Peneliti, Praktisi dan 
Teknisi Olahraga yg 
berkualifikasi yang 
tersedia 

Jumlah Bahan/data = Jumlah 
Bahan/data pelaksanaan 
fasilitasi dan koordinasi 

Seksi  Pembibitan, 
IPTEK dan Tenaga 
Keolahragaan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Data IPTEK dan Keolahragaan 

Ikhtisar Jabatan  : Mengelola Data IPTEK dan Keolahragaan dengan cara menyusun program, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

Uraian Tugas  : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan Data IPTEK dan 

Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

b. Memantau, pengelola Data IPTEK dan Keolahragaan sesuai dengan tugasnya; 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya; 

e. Mengevaluasidanmenyusunlaporansecaraberkala, 

sesuaidenganprosedurdanketentuan yang berlaku; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis 

maupun lisan. 

 

 
 
  

Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya 
data/bahan  
Pembinaan Cabang 
Olahraga Prestasi di 
Tingkat Daerah 

Data/bahan  Cabang olahraga 
yang dibina 

Jumlah Bahan/data = 
Jumlah Bahan/data 
pelaksanaan fasilitasi dan 
koordinasi 

Seksi Pembibitan, 
IPTEK dan Tenaga 
Keolahragaan 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
Jabatan   :   Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 

Tugas   : Memimpin dan melaksanakan kegiatanpromosi olah raga dan olah raga prestasi 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas 

promosi olah raga dan olah raga prestasi berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas : 

a. Merencanakan kegiatan  Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi  

berdasarkan program operasional bidang; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan rencana kerja; 

c. Mendistibusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi;  

d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi olahraga dan 

olahraga prestasi sesuai hasil analisis data danketentuan yang berlaku; 

e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

promosi olahraga dan olahraga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

promosi olahraga dan olahraga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi promosi 

olahraga dan olahraga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan  

kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

promosi olahraga dan olahraga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. Membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga 

Prestasi sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

k. Membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga 

Prestasi  sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

 

Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 

 

 

VIANNEY ALIBASA, SE 

Penata, III/c 

Nip. 19700908 199703 1 004 

 

 

 

 

Sasaran Kegatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Pekan 
Olahraga Pelajar 
Daerah 

Jumlah Pelajar yang 
mengikuti POPDA 

Total jumlah pelajar yang 
mengikuti pekan olahraga 
pelajar daerah 

Bidang Peningkatan 
Prestasi Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  :  Pengolah Data Pembangunan Potensi Pelajar dan Olahraga 

Iktisar Jabatan  :  Menerima dan mengolah Data Pembangunan Potensi Pelajar dan Olahraga yang 

dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur. 

Uraian Tugas  : 

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur; 

b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan Data Pembangunan 

Potensi Pelajar dan Olahraga; 

c. Menganalisis Data Pembangunan Potensi Pelajar dan Olahraga sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi; 

d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis Data Pembangunan Potensi 

Pelajar dan Olahraga yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui volume dan jenis Data Pembangunan Potensi Pelajar 

dan Olahraga; 

e. Mencatat perkembangan dan permasalahan Data Pembangunan Potensi Pelajar 

dan Olahraga secara periodik sesuai dengan prosedur; 

f. Mengolah dan menyajikan Data Pembangunan Potensi Pelajar dan Olahraga. 

 

 

Pengolah Data Pembangunan Potensi Pelajar  
dan Olahraga 

 

BUDIARJO LAPI 
Pengatur Tkt. I, II/d 

Nip. 19720201 200312 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data/bahan 
Pelajar yang mengikuti POPDA 

Data/Bahan   Pelajar yang 
mengikuti POPDA  

Jumlah  Data/Bahan   
Pelajar yang mengikuti 
POPDA 
 

Seksi  Promosi 
Olahraga dan 
Olahraga Prestasi 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Penyuluh Olahraga 

Iktisar Jabatan :  Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan olahraga kerja sesuai dengan 

materi yang disampaikan agar seorang penyuluh bisa bekerja dan berprilaku menjadi 

lebih baik 

Uraian Tugas  : 

a. Mengumpulkan bahan penyuluhan; 

b. Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi; 

c. Melaksanakan penyampaian materi; 

d. Mengevaluasi hasil penyuluhan; 

e. Melaporkan pelaksanaan penyuluhan; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis 

maupun lisan. 

 

 

Penyuluh Olahraga 

 
AL AQSA LAAMU, SH 

Penata Muda TKt. I, III/b 
Nip.  19801027 200801 1 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya data/bahan  
Penyuluhan dan 
Pembinaan Olahraga 

Data/bahan hasil  
Penyuluhan dan 
Pembinaan Olahraga 

Jumlah  Data/bahan  
hasil  Penyuluhan dan 
Pembinaan Olahraga 

Seksi  Promosi 
Olahraga dan Olahraga 
Prestasi 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Pembinaan Olahraga dan Kesenian 

Ikhtisar jabatan :  Mengelola Pembinaan Olahraga dan Kesenian dengan cara menyusun program, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai 

prosedur. 

Uarataian Tugas : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengelola Pembinaan 

Olahraga dan Kesenian sesuai dengan prosedur; 

b. Memantau, dalam mengolah Pembinaan Olahraga dan Kesenian sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya; 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis 

maupun lisan. 

 

 

 

  

Sasaran Kegatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya 
data/bahan 
pembinaan Olahraga 
dan kesenian 

Data/bahan  pembinaan 
Olahraga dan kesenian 
yang tersedia 
 

Jumlah Data/bahan  
pembinaan Olahraga dan 
kesenian 

Seksi  Promosi Olahraga 
dan Olahraga Prestasi 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  :  Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga 

Ikhtisar Jabatan :  Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur 

Olahraga meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 

urusan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan dan perawatan 

sarana olahraga berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Uraian Tugas  : 

a. merencanakan kegiatan berdasarkan operasional bidang; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan  perumusan kebijakan standardisasi dan 

infrastruktur olah raga sesuai hasil analisis data dan  ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 

standardisasi dan infrastruktur olah raga sesuai      ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma,  standar, prosedur, dan kriteria 

standardisasi dan infrastruktur olah raga sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi standardisasi 

dan infrastruktur olah raga sesuai ketentuan             yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan standardisasi dan infrastruktur olah raga sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

standarisasi dan infrakstuktur  olah raga sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan seksi Standardisasi dan Infrastruktur 

Olah Raga  sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Standardisasi dan Infrastruktur 

Olah Raga  sesuai  pencapaian/target kinerja; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 
dan fungsinya. 

 

Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga 

 

 

SUHURINA KANGGA 

Penata TKT. I, III/d 

Nip. 19671120 199203 2 007 

 

Sasaran Kegatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Terlaksananya Peningkatan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Olahraga 

Jumlah Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Olahraga 

Jumlah sarana prasarana 
yang dibangun  

Seksi 
Standarisasi 
dan 
Infrastruktur 
Olahraga Terlaksananya Pemantauan dan 

Evaluasi pembangunan sarana 
dan prasarana Olahraga 

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan Sarana dan 
Prasarana Olahraga 

 

Jumlah Laporan Evaluasi 
 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Rutin/Berkala sarana dan 
prasarana olahraga 

Jumlah Pemeliharaan  
Sarana dan Prasarana 
Olahraga 
  

Jumlah sarpras olahraga 
yang dipelihara 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan :  Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 

Ikhtisar Jabatan :  Melakukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan 

bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan prestasi olahraga  

Uraian Tugas  : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan penataan 

sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur; 

b. Memantau, pengelola Data pengelolaan penataan sarana dan prasarana sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya; 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis 

maupun lisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegatan 
Indikator Sasaran 

Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Data 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Olahraga 

Data/Bahan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Olahraga 
yang Tersedia 

Jumlah Bahan/data = 
Jumlah Bahan/data 
pelaksanaan fasilitasi dan 
koordinasi 

Seksi  Standarisasi dan 
Infrastruktur Olahraga 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

Jabatan  :  Pengelola Data Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga 

Ikhtisar Jabatan  :  Mengelola Data Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga dengan cara menyusun 

program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan 

mengevaluasi sesuai prosedur. 

Uraian Tugas  : 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan Data Standarisasi dan 

Infrastruktur Olahraga sesuai dengan prosedur; 

b. Memantau, pengelola Data Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur; 

d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu; 

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala; 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis 

maupun lisan. 

 

 

Pengelola Data Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga 

 

KARNO SULULING 
Pengatur, II/c 

Nip. 19770104 200701 1 012 
 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber Data 

Tersedianya Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Olahraga  

Data/Bahan Pemantauan yang 
Tersedia 

Jumlah Bahan/data = 
Jumlah Bahan/data 
pelaksanaan fasilitasi dan 
koordinasi 

Seksi  Standarisasi 
dan Infrastruktur 
Olahraga 


