
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 
DISPORA Kabupaten Lumajang 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Instansi  : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda 

dan olahraga. 

 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan;  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan; 

d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas pemuda dan Olahraga; 

e. Pembinaan, monitoring evaluasi dan laporan kegiatan dinas; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda serta Prestasi dan Budaya Olahraga 

 Indikator Tujuan : Persentase Pemuda dan Atlit Berprestasi 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
RUMUS / FORMULA SUMER DATA 

PENANGGUNG

JAWAB 

1. Meningkatnya pemuda 

berprestasi 

Persentase pemuda 

berprestasi 

Jumlah Pemuda berprestasi 

--------------------------------------------------------x 100 

Jumlah Pemuda yang dibina dalam aktifitas 

kepemudaan 
 

 Pemuda berprestasi : Pemuda yang 

memperoleh suatu penghargaan, mempunyai 

kemampuan mempengaruhi orang lain, 

menciptakan sesuatu yang inovatif, 

mempunyai daya kreativitas dan kemandirian 

 Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui 

pembinaan pemuda yang meliputi sosialisasi, 

fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan pemuda; 

 Jumlah pemuda yang dibina adalah 177 

pemuda. 

 

Laporan kegiatan 

Bidang 

kepemudaan 

Kepala Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga 
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2. Meningkatnya atlit 

berprestasi dan 

pengembangan 

olahraga rekreasi 

Persentase atlit berprestasi Jumlah atlit berprestasi 

----------------------------------------------------x 100 

Jumlah atlit berprestasi pada tahun akhir perencanaan 

 
 Atlit berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan 

dalam even olahraga ( single / multy event ), 

mempengaruhi / menginspirasi orang lain dan dapat 

menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga ) 

 Peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui pembinaan 

atlit pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan, 

pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar serta 

mengoptimalkan sarana & prasarana olahraga; 

 Jumlah atlit berprestasi ( juara I, II & III tingkat provinsi 

dan nasional ) pada tahun akhir perencanaan adalah 95 

atlit. 
 

Laporan kegiatan 

Bidang 

Keolahragaan : 

kompetisi 

olahraga multi & 

single event 

Kepala Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga 

  Persentase peserta olahraga 

rekreasi 

Jumlah Peserta olahraga rekreasi 

------------------------------------------------------x 100 

Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada tahun 

akhir perencanaan 

 

 Pembudayaan olahraga dilakukan melalui 

pengembangan olahraga rekreasi dengan cara 

pelaksanaan senam rekreasi, jalan sehat, sepeda 

santai dan olahraga tradisional; 

 Jumlah peserta olahraga rekreasi pada tahun akhir 

perencanaan : 12,000 orang 
 

Laporan kegiatan 

Bidang 

Keolahragaan : 

candil,ortrad, 

haornas,senam 

rekreasi 
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