BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN SERTA
SASARAN
5.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi
dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan disajikan dalam tabel 4.3.
berikut ini.
5.1.1. STRATEGI
Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan sumberdaya adalah:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Pengembangan kualitas SDM olahraga dan pemuda melalui sistem pelatihan,
pendidikan formal dan informal;
Manajemen pengelolaan keuangan Dinas dan jajarannya dengan sistem
berbasis Iptek;
Pengembangan sentra-sentra olahraga dan komunitas olahraga baru
dilingkungan masyarakat dimana mereka tinggal;
Sosialisasi kebugaran akibat olahraga rutin dilaksanakan baik melalui media
cetak, media online maupun televisi atau penyuluhan langsung kepada
masyarakat;
Pengembangan pembinaan olahraga sejak usia dini;
Pembinaan olahragawan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan
berkelanjutan;
Pemanfaatan Iptek olahraga modern;
Melakukan penyelarasan kebijakan olahraga di tiap level pemerintahan,
pemberian penghargaan, mengupayakan peningkatan insentif/kesejahteraan
insan olahraga, pengendalian kesehatan, dan pengembangan IPTEK olahraga;
Melakukan event olahraga dan pemuda secara berjenjang dan berkelanjutan
baik tingkat daerah, nasional, internasional dan optimalisasi kegiatan sister
city;
Mengoptimalkan potensi pemuda dalam rangka peningkatkan keterampilan
dan kecakapan hidup pemuda, dan kemampuan kewirausahaan pemuda;
Melakukan penyelarasan kebijakan kepemudaan antara pemerintah Provinsi
dengan pemerintah pusat, tentang pembinaan kepemudaan;
Mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam
upaya pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, mandiri dan tanggap
terhadap aspirasi masyarakat;
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•

Melakukan upaya preventif untuk mencegah meluasnya penyimpangan sosial
di antara pemuda melalui peningkatkan iman dan taqwa, dengan melakukan
dialog kepemudaan, perkemahan pemuda, kepramukaan, pertukaran pemuda,
dan PASKIBRAKA;
Melakukan peningkatkan prasarana dan sarana olahraga, serta mendorong
peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan industri
olahraga, baik dalam hal penyediaan sarana/prasarana olahraga, maupun
pengembangan wisata olahraga.

•

5.1.2. KEBIJAKAN
Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:
• Pelaksanaan dan penataan aparatur bidang Olahraga dan pemuda;
• Sistem penganggaran yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masingmasing bidang;
• Pengembangan berbagai kebijakan dibidang pengembangan olahraga, olahraga
prestasi, kepemudaan dan prasarana sarana olahraga;
• Meningkatkan kebugaran bagi masyarakat;
 Melakukan pemasyarakatan olahraga melalui peningkatkan budaya olahraga,
pemassalan dan pembibitan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 Memanfaatkan IPTEK Olahraga;
• Mengembangkan industrialisasi olahraga secara bertahap, terstruktur dan
terarah;
• Mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia olahraga berupa
pembinaan olahragawan yang berprestasi, peningkatan kualitas pelatih dan
wasit;


Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam rangka mendukung pembangunan olahraga dan pemuda;

• Meningkatkan peran serta pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan
kepemimpinan serta memperkuat kelembagaan kepemudaan;
• Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan;
• Memperluas kesempatan pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan;
• Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga serta memberdayakan dan
mengembangkan Iptek olahraga;
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam
mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI I

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas
melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan
memanusiakan

Tujuan

Sasaran

Terwujudnya
masyarakat yang
bugar
dan
berprestasi,
pengembangan
dan
pembinaan
olahraga
serta
sentra-sentra
olahraga
dan
komunitas
olahraga

Meningkatnya
masyarakat
melakukan
berolahraga.

Strategi

Arah Kebijakan

Pengembangan sentrapartisipasi sentra olahraga dan
Meningkatkan
dalam komunitas
olahraga
kebugaran
bagi
aktivitas baru
dilingkungan
masyarakat.
masyarakat
dimana
mereka tinggal.

Sosialisasi
kebugaran
akibat olahraga rutin
dilaksanakan
baik
melalui media cetak,
media online maupun
televisi atau penyuluhan
langsung
kepada
masyarakat;

Melakukan
pemasyarakatan
olahraga
melalui
peningkatkan budaya
olahraga, pemassalan
dan
pembibitan
olahraga
secara
berjenjang
dan
berkelanjutan;

Pengembangan
pembinaan
olahraga
sejak usia dini;
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Meningkatnya pemuda yang
Terwujudnya
berkarakter dan berdaya
pemuda
yang
saing melalui pemberdayaan,
berkarakter dan
pengembangan,
dan
berdaya saing
pembinaan kepemudaan.

Mengoptimalkan
potensi pemuda dalam
rangka
peningkatkan
keterampilan
dan
kecakapan
hidup
pemuda,
dan
kemampuan
kewirausahaan pemuda;

Meningkatkan peran
serta pemuda dalam
kewirausahaan,
kepeloporan
dan
kepemimpinan serta
memperkuat
kelembagaan
kepemudaan;

Melakukan
penyelarasan kebijakan
kepemudaan
antara
pemerintah
Provinsi
dengan
pemerintah
pusat,
tentang
pembinaan
kepemudaan;

Mewujudkan
keserasian kebijakan
pemuda di berbagai
bidang pembangunan;

Mengembangkan
organisasi kepemudaan
sebagai wadah bagi
pemuda dalam upaya
pemimpin bangsa yang
beriman dan bertaqwa,
mandiri dan tanggap
terhadap
aspirasi
masyarakat;

Memperluas
kesempatan pemuda
memperoleh
pendidikan
dan
keterampilan;

Melakukan
upaya
preventif
untuk
mencegah
meluasnya
penyimpangan sosial di
antara pemuda melalui
peningkatkan iman dan
taqwa,
dengan
melakukan
dialog
kepemudaan,
perkemahan pemuda,
kepramukaan,
pertukaran pemuda, dan
PASKIBRAKA;
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Terwujudnya
olahragawan
berprestasi pada
kompetisi bertaraf
nasional
dan
internasional

Pembinaan
Meningkatnya pemanfaatan olahragawan
secara
Iptek keolahragaan dalam sistematis,
terpadu, Memanfaatkan IPTEK
pengembangan
dan berjenjang
dan Olahraga;
pembinaan olahraga
berkelanjutan;

Mengembangkan
industrialisasi
Pemanfaatan
Iptek
olahraga
secara
olahraga modern;
bertahap, terstruktur
dan terarah;
Melakukan
penyelarasan kebijakan
olahraga di tiap level
pemerintahan,
pemberian
penghargaan,
mengupayakan
peningkatan
insentif/kesejahteraan
insan
olahraga,
pengendalian
kesehatan,
dan
pengembangan
Iptek
olahraga;
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Mengoptimalkan
peningkatan sumber
daya
manusia
olahraga
berupa
pembinaan
olahragawan
yang
berprestasi,
peningkatan kualitas
pelatih dan wasit;
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Melakukan
event
olahraga dan pemuda
secara berjenjang dan
berkelanjutan
baik
tingkat daerah, nasional,
internasional
dan
optimalisasi
kegiatan
sister city;

Meningkatkan
kemitraan
antara
pemerintah,
masyarakat,
dan
dunia usaha dalam
rangka mendukung
pembangunan
olahraga dan pemuda;

Terwujudnya
pemenuhan
prasarana
dan
sarana olahraga,
pemuda
serta
terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
olahraga
dan
pemuda

Melakukan
peningkatkan prasarana
dan sarana olahraga,
serta mendorong peran
serta masyarakat dan
Tersedianya prasarana dan dunia
usaha
untuk
sarana olahraga dan pemuda mengembangkan
yang sesuai standar
industri olahraga, baik
dalam hal penyediaan
sarana/prasarana
olahraga,
maupun
pengembangan wisata
olahraga.

Meningkatkan
prasarana dan sarana
olahraga
serta
memberdayakan dan
mengembangkan
IPTEK olahraga;

MISI II

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya,
mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan
warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Terwujudnya
sumberdaya
aparatur,
pengelolaan
keuangan
dan
pelayanan publik
yang berkualitas

Meningkatnya sumberdaya
aparatur,
pengelolaan
keuangan serta pelayanan
publik yang berkualitas dari
tingkat provinsi hingga
tingkat kecamatan
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Pengembangan kualitas
SDM
olahraga
dan
pemuda melalui sistem
pelatihan, pendidikan
formal dan informal;

Pelaksanaan
dan
penataan
aparatur
bidang Olahraga dan
pemuda;

Manajemen
pengelolaan keuangan
Dinas dan jajarannya
dengan sistem berbasis
Iptek;

Sistem penganggaran
yang
proporsional
sesuai
dengan
kebutuhan masingmasing bidang;
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Pengembangan
berbagai
kebijakan
dibidang
pengembangan
olahraga,
olahraga
prestasi, kepemudaan
dan prasarana sarana
olahraga;
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