
Penguatan 

koordinasi 

manajemen dan 

regulasi daerah

indikator

Jumlah regulasi 

layak pemuda

Meningkatnya 

pelatihan 

kewirausahaan 

pemuda

Meningkatnya pendidikan dan 

pelatihan dasar kepemimpinan 

bagi pemuda

Meningkatnya 

pembinaan 

organisasi 

kepemudaan

Meningkatnya peran 

Organisasi Pemuda 

dalam setiap event 

kegiatan kepemudaan

Crosscating : OPD 

terkait

Meningkatkan 

pembinaan 

cabang olahraga

Meningkatkan 

peran serta 

masyarakat 

dalam 

berolahraga

Meningkatkan 

pembangunan 

sarana prasarana 

olahraga sesuai 

standar nasional

Meningkatnya 

pemeliharaan 

dan pengelolaan 

sarana prasarana 

olahraga

Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

1. Jumlah pemuda 

yang 

mendapatkan 

pelatihan 

kewirausahaan

1. Jumlah pemuda yang 

mendapatkan pelatihan dan 

pembinaan kepemimpinan

Jumlah pengelola 

/ pengurus 

organisasi 

kepemudaan 

yang dibina

Jumlah organisasi 

kepemudaan yang 

aktif mengikuti event 

kegiatan kepemudaan

1. Jumlah cabor 

yang dibina

Jumlah peserta 

olahraga  

tradisional

Jumlah sarana 

prasarana yang 

sesuai standar 

nasional

1. Jumlah sarana 

prasarana yang 

terpelihara

2. jumlah pemuda 

yang memiliki 

keterampilan diri

2. Jumlah pemuda yang menjadi 

influencer / pengaruh baik ke 

lingkungan sekitar

Jumlah 

Organisasi 

Kepemudaan aktif

Jumlah kegiatan / 

event  tingkat Provinsi 

dan Nasional yang 

diikuti

Jumlah  event 

olahraga 

tradisonal

Croscating : 

pengadaan tanah 

dan  

pembangunan 

Sarana 

2. Persentase 

kebutuhan 

prasarana yang 

terpenuhi

Meningkatnya fasilitasi kegiatan 

kepemudaan

Meningkatnya 

koordinasi dan 

komunikasi yang 

efektif dengan 

organisasi 

kepemudaan 

Indikator Indikator

jumlah kegiatan kepemudaan 

yang difasilitasi

Jumlah rapat 

antara DISPORA 

dengan 

organisasi 

kepemudaan

DPMDP3A : 

persentase karang 

taruna aktif, BNN : 

penyuluhan 

narkoba, 

DiskopUKMNaker, 

Dinas PUPR, 

Disbudpar, Disdik, 

BP2RD, dll.

Jumlah sarana prasarana 

dalam kondisi baik

Persentase 

kegiatan yang 

diakomodir di DPA

Jumlah temuan BPK / 

Inspektorat

2. Persentase 

tercapainya target 

program dan 

kegiatan

Meningkatnya sarana 

prasarana aparatur yang 

mendukung kegiatan

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

perencanaan 

DISPORA

Meningkatnya kualitas 

laporan keuangan

Indikator Indikator Indikator

Indikator Indikator

Persentase aset yang 

dikelolah dengan baik

1. Persentase 

sinkronisasi antara 

program di renstra 

dengan renja

Ketepatan waktu 

penyampaian laporan 

keuangan DISPORA

Indikator

Meningkatnya pengelolaan 

aset DISPORA

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga

Indikator

1. Nilai SAKIP

2. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang 

ditindaklanjuti

Meningkatnya pengelolaan 

keuangan DISPORA

2. Jumlah 

penghargaan untuk 

pelatih dan wasit bagi 

cabor yang berhasil 

memenangkan event

Indikator

1. Jumlah pelatih dan 

wasit yang 

mendapatkan 

pendidikan dan 

pelatihan

3. Persentase 

kebutuhan pelatih 

wasit dan fasilitasi

2. jumlah pemuda berpotensi dalam 

kepeloporan dan kepemimpinan menuju 

kemandirian pemuda

Meningkatnya 

fasilitasi terhadap 

pelatih dan wasit

1. persentase pemuda yang memiliki jiwa 

kewirausahaan setelah mengikuti pelatihan

Persentase  organisasi pemuda yang aktif (pramuka, 

Koni, Knpi)

Jumlah prestasi cabang 

olahraga

Jumlah pelatih dan 

wasit bersertifikat

jumlah tournamen olahraga 

yang dilaksanakan 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 

prasarana olahraga

Persentase sarana dan prasarana olahraga 

dalam kondisi baik

Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak 

Pemuda

Persentaase  atlet berprestasi tingkat 

provinsi dan nasional

Persentase Atlet  yang dibina

Meningkatnya peran aktif pemuda untuk 

penyadaran, pemberdayaan, pengembangan 

kepemimpinan, kewirausahaan serta 

kepeloporan

Meningkatnya aktivitas Organisasi kepemudaan di 

Kabupaten Empat Lawang

Meningkatnya  olahraga 

berprestasi dan budaya 

olahraga di masyarakat

Meningkatnya 

kompetensi pelatih 

dan wasit

CASCADING DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Tujuan

Meningkatnya peran serta kepemudaan dan Prestasi Olahraga dalam pembangunan

Indikator Indikator

Indikator

Jumlah pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga dan pembangunan

Sasaran Sasaran

Meningkatnya ruang aktualisasi yang berstandar bagi 

pemuda
Meningkatnya pembinaan keolahragaan





 

Meningkatnya 

pelatihan 

kewirausahaan 

pemuda

Meningkatnya pendidikan 

dan pelatihan dasar 

kepemimpinan

Meningkatnya 

fasilitasi 

kegiatan 

kepemudaan

Meningkatnya 

pembinaan 

organisasi 

kepemudaan

Meningkatnya 

peran organisasi 

pemuda dalam 

setiap event 

kegiatan 

kepemudaan

Meningkatnya 

koordinasi dan 

komunikasi yang 

efektif dengan 

organisasi 

kepemudaan 

Meningkatkan 

pembangunan 

sarana prasarana 

olahraga sesuai 

standar nasional

Meningkatnya 

pemeliharaan dan 

pengelolaan sarana 

prasarana olahraga

Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator

1. Jumlah pemuda 

yang 

mendapatkan 

pelatihan 

1. Jumlah pemuda yang 

mendapatkan pelatihan 

dan pembinaan 

kepemimpinan

jumlah kegiatan 

kepemudaan 

yang difasilitasi

Jumlah 

organisasi 

kepemudaan 

yang dibina

Jumlah rapat 

antara DISPORA 

dengan organisasi 

kepemudaan

Jumlah sarana 

prasarana yang 

sesuai standar 

nasional

1. Jumlah sarana 

prasarana yang 

terpelihara

2. jumlah pemuda 

yang berijwa 

kewirausahaan

2. Jumlah pemuda yang 

berjiwa kepemimpinan

2. Jumlah sarana dan 

prasarana yang 

terkelolah dengan baik

Tujuan

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan olahraga

Indikator

Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional

CASCADING DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Meningkatnya pembinaan keolahragaan

Indikator

Meningkatnya prestasi cabang 

olahraga tingkat provinsi dan nasional

Meningkatnya kompetensi 

pelatih dan wasit

Meningkatnya pengelolaan 

2. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Sasaran

Sasaran

Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional

\

Sasaran

Meningkatnya ruang aktualisasi yang tepat bagi pemuda

Indikator

Kabupaten layak pemuda tingkat utama

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator

1. Jumlah pembinaan terhadap 

capaian prestasi cabang olahraga

2. Jumlah cabor yang dibina

Meningkatnya fasilitasi 

terhadap pelatih dan wasit

1. Jumlah pelatih dan wasit 

yang mendapatkan pendidikan 

dan pelatihan

2. Jumlah penerbitan sertifikat 

keahlian bagi pelatih dan wasit 

yang memiliki kompetensi

Jumlah organisasi 

kepemudaan yang 

aktif mengikuti 

event kegiatan 

kepemudaan

Meningkatnya peran serta kepemudaan

Indikator

1. Persentase pemberdayaan aktivitas pemuda 

dalam kewirausahaan

2. Persentase pemberdayaan aktivitas pemuda 

dalam kepeloporan dan kepemimpinan

IndikatorIndikator

Persentase aktivitas organisasi pemuda yang aktif (pramuka, Koni, Knpi)

Indikator

Jumlah prestasi cabang olahraga

Indikator

Jumlah pelatih dan wasit 

bersertifikat

Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan di Kabupaten Empat Lawang

Jumlah temuan BPK / 

Meningkatnya kualotas laporan 

Indikator

2. Persentase tercapainya target 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana 

olahraga

Meningkatnya kualitas 

Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi 

baik

1. Persentase sinkronisasi antara Ketepatan waktu penyampaian 

Indikator Indikator

Indikator

3. Persentase kebutuhan 

pelatih wasit dan fasilitasi
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Meningkatnya pengelolaan 

Persentase aset yang 

Drs. M. AZHARI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 197204101993111002

Indikator

Jumlah sarana prasarana 

Meningkatnya kualitas dokumen 

Persentase kegiatan yang 

Meningkatkan pembinaan cabang 

olahraga

Indikator

Indikator Indikator

Meningkatnya sarana 



2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1. Persentase pemberdayaan 

aktivitas pemuda dalam 

kewirausahaan

jumlah pemberdayaan aktivitas pemuda dlm 

kewirausahaan dilaksanakan pd Th N dibagi total 

seluruh target pemberdayaan aktivitas pemuda 

dlm kewirausahaan pada akhir tahun renstra x 

100%

0% 50% 70% 85% 100%

2. Persentase pemberdayaan 

aktivitas pemuda dalam 

kepeloporan dan kepemimpinan

jumlah pemberdayaan aktivitas pemuda dalam 

kepeloporan dan kepemimpinan dilaksanakan pd 

Th N dibagi total seluruh target pemberdayaan 

aktivitas pemuda dalam kepeloporan dan 

kepemimpinan pada akhir tahun renstra x 100%

0% 50% 70% 85% 100%

Meningkatnya aktivitas 

organisasi kepemudaan di 

Kabupaten Empat Lawang

Persentase aktivitas organisasi 

pemuda yang aktif (pramuka, 

Koni, Knpi)

- 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatnya prestasi cabang 

olahraga tingkat provinsi dan 

nasional

Jumlah prestasi cabang olahraga - 11 

cabor

12 

cabor

13 

cabor

13 

cabor

13 

cabor

Meningkatnya kompetensi 

pelatih dan wasit

Jumlah pelatih dan wasit 

bersertifikat

- 0 2 org 3 org 4 org 5 org

Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana 

olahraga

Persentase sarana dan prasarana 

olahraga dalam kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana baik/ Jumlah sarana 

dan prasarana yang ada x 100%

100% 100% 100% 100% 100%

1. Nilai SAKIP 0 CC B B B Meningkatnya pengelolaan 

aset DISPORA

Persentase aset yang dikelolah 

dengan baik

Jumlah aset baik/ Jumlah aset yang ada x 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Persentase sinkronisasi antara 

program di renstra dengan renja

Jumlah program renstra / jumlah program renja x 

100%

100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase tercapainya target 

program dan kegiatan

jumlah realisasi target program dan kegiatan 

dibagi jumlah target program dan kegiatan x 

100%

100% 100% 100% 100% 100%

No. Tujuan indikator Target Target

2 org 2 org

Target

Meningkatnya kualitas 

perencanaan dan evaluasi 

DISPORA

Meningkatnya 

 ruang 

aktualisasi 

yang tepat 

bagi pemuda

Kabupaten 

layak 

pemuda 

tingkat 

utama

- utama utama madya pratama

Meningkatnya 

 pembinaan 

keolahragaan

Meningkatnya peran serta 

kepemudaan

Jumlah atlet 

berprestasi 

tingkat 

provinsi dan 

nasional

2 org 2 org

1 Meningkatnya 

peran serta 

pemuda dalam 

pembangunan dan 

olahraga

Jumlah pemuda 

yang berprestasi 

tingkat provinsi 

dan nasional

0 org 1 org 3 org

Meningkatnya 

 akuntabilitas 

kinerja Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga

2. 

Persentase 

temuan BPK 

/ 

Inspektorat 

yang 

ditindaklanju

100% 100%

Rumus

100% 100%

Sasaran 

Utama

indikator 

sasaran

Sasaran strategis indikator sasaran

100%

5 org 5 org 6 org


