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KATA PENGANTAR 

 

 

Salam Olahraga…. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Tahun 

2021 sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai 

oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga pada Deputi Bidang 

Pemudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap publik dan 

pemangku kepentingan (stakeholders) kelolahragaan.   

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga Tahun 2021 yang merupakan kegiatan rutin tahunan ini 

dimaksudkan sebagai laporan terkait capaian kinerja dari sasaran dan indikator 

kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Tahun 2021 dan juga proses serta 

kendala yang dihadapi. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan memperoleh 

gambaran capaian kinerja dalam mendukung kinerja organisasi Kementerian 

Pemuda dan Olahraga selama tahun 2021. 

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga akan terus melakukan 

berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja yang akan datang dan diharapkan 

atas laporan ini dapat bermanfaat dalam mencermati berbagai permasalahan dan 

sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun-tahun 

berikutnya, sehingga program/kegiatan pada tahun mendatang dapat disusun lebih 

efektif, efisien, terukur, transparan, dan mempunyai dampak yang positif bagi 

pembangunan keolahragaan nasional serta dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Jakarta, 29 Desember 2021 
Asisten Deputi Kemitraan dan  
Penghargaan Olahraga 

 
 
 
 

Suyadi Pawiro 
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LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021 

ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA 

 

 

 

 

 

 

esuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang terbitkan oleh Sekretariat Kementerian 

Pemuda dan Olahraga RI, maka setiap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga diwajibkan untuk menyusun Laporan 

Kinerja (LKj) setiap tahun. Pada dasarnya, penyusunan dan pelaporan LKj 

instansi pemerintah memiliki tiga fungsi; 1) media pertanggungjawaban bagi 

instansi pemerintah; 2) sarana evaluasi internal (self evaluation) dari 

unit/instansi penyusun; 3) media komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Review LKj, laporan kinerja ini merupakan bagian dari 

pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good 

governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran 

strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga selama tahun 2021 kepada seluruh pemangku 

kepentingan di lingkungan Kemenpora pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. Sebagai media pertanggungjawaban, LKj ini merupakan 

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan 

tahun 2021.  

Laporan ini memberikan gambaran secara detail tentang Sasaran dan 

Tujuan yang ingin dan telah dicapai oleh Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan 

selama tahun 2021.  Dalam laporan ini juga dipaparkan tingkat capaian 

S 

 

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) 
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sasaran dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan indikator-

indikator yang dapat diukur, berupa indikator input (dana/SDM), output, dan 

outcome. 

Selama tahun 2021 di kondisi masih dalam pandemi Covid-19, Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga telah melaksanakan 5 (lima) 

kegiatan yang kemudian terbagi lagi menjadi 13 (tiga belas) sub kegiatan 

dimana salah satunya adalah program baru berupa perubahan kebijakan 

dalam hal menghadapi pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun 2021, Secara 

umum dari kegiatan yang telah dilakukan sudah berhasil mencapai sebagian 

besar capaian sasaran dengan segala permasalahan yang dihadapi dan 

tentunya masih perlu banyak perbaikan. 

Adapun    alokasi     anggaran      untuk    tahun   2021    sebesar     Rp. 

138.119.639.000 (Seratus  tiga puluh delapan miliar seratus sembilan belas 

juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi 

pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 137.123.954.888 (Seratus tiga puluh 

tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat 

ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 99,28% (Sembilan puluh 

sembilan  koma dua puluh delapan persen)  dan  sisa  anggaran  sebesar   

Rp. 995.684.112 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus 

delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) atau 0,72% (Nol koma 

tujuh puluh dua persen). 
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A. Latar Belakang 

 

lahraga telah menjadi fenomena global dan diakui 

kedudukannya oleh PBB sebagai instrumen pembangunan 

dan perdamaian. Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu 

indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi, angkatan 

bersenjata, dan prestasi olahraga menjadi ciri khas negara-negara maju 

di dunia, tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang 

terdepan di bidang prestasi olahraga. 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga memandang penting 

pembangunan olahraga karena olahraga diyakini merupakan wahana 

yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (nation and 

character building). 

Di dalam aktivitas olahraga terkandung komponen penting dalam 

membentuk karakter bangsa, meningkatkan disiplin serta menjadi 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Prestasi olahraga menjadi tolak 

ukur tingkat kebugaran nasional serta memiliki nilai strategis dalam 

mengangkat harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan 

prestasi yang tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun 

juga menjadi tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah dan masyarakat 

luas. Terdapat beberapa komponen utama penunjang prestasi olahraga 

nasional yang harus dipenuhi yaitu: kebijakan pemerintah melalui 

Kementerian Pemuda dan Olahraga, prasarana dan sarana, kompetisi 

yang berjenjang dan berkelanjutan, anggaran yang memadai, pelatihan 

berbasis Sport Science, dan kesejahteraan pelaku olahraga. 

O 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Tantangan dalam bidang olahraga ke depan adalah peningkatan 

pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh 

pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan 

keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen. Dengan demikian 

pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara 

terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan 

pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Dengan demikian perlu melakukan langkah-langkah strategis, 

antara lain:  

1. Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan                

di bidang olahraga secara nasional, regional, maupun internasional. 

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada para olahragawan 

dalam menyiapkan para olahragawan secara terencana dalam 

memberdayakan dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, sehingga mempunyai kepastian masa depan yang mumpuni, 

maju, dan mandiri.  

3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku olahraga menyangkut 

olahragawan, tenaga keolahragaan, pembina olahraga, dan organisasi 

olahraga, serta para pihak yang turut membantu proses pembinaan.  

 Kepastian masa depan dan kesejahteraan menjadi poin penting 

bagi pelaku olahraga, untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh 

waktu, pikiran serta tenaga demi tercapainya prestasi yang setinggi-

tingginya. Sehingga kesejahteraan pelaku olahraga perlu mendapat 

perhatian tinggi, baik pada saat umur tertentu dan/atau pasca dan purna 

pengabdian agar dapat lebih termotivasi untuk berprestasi. 

Sebagai bentuk tangung jawab pemerintah terhadap totalitas 

pelaku olahraga terhadap Negara, pemerintah perlu mendorong dan 

bersinergi dengan  pemangku kepentingan bidang olahraga untuk bahu 

membahu memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan olahraga 

yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial dalam 

mentuk tanda kehormatan, kemudahan-kemudahan, beasiswa, 

pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, asuransi, kewarganegaraan, 
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warga kehormatan, jaminan hari tua, dan kesejahteraan, serta bentuk-

bentuk penghargaan lainnya. 

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan olahraga perlu 

terus ditingkatkan secara terarah, sistematis, berkesinambungan, dan 

berkoordinasi, serta bersinergi dengan pemangku kepentingan olahraga 

untuk melakukan rumusan-rumusan kebijakan melalui pembudayaan 

olahraga untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

 

1. Maksud 

Penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga sebagai pelaporan kinerja dan bentuk 

pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan, hambatan,  dan 

kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran program/kegiatan yang 

wajib dipenuhi, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis dan 

dokumen Penetapan Kinerja. 

 

2. Tujuan  

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 

b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. 

 

C. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan   Menteri  Pemuda  dan Olahraga Nomor 

1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  

Pemuda  dan  Olahraga, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

 

1. Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 
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pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga. 

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi 5/III 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;  

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

kemitraan dan penghargaan olahraga; dan 

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan 

tata kerja tersebut, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu: 

 

1. Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri  

 

a. Tugas  

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri. 

 

b. Fungsi  

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kemitraan 

dalam dan luar negeri; 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 
Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga   
 7 
 

2) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri; 

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang kemitraan dalam dan luar negeri;  

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

kemitraan dalam dan luar negeri; dan  

5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan kemitraan dalam dan luar negeri. 

Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri terdiri atas: 

a) Subbidang Kemitraan Dalam Negeri; dan  

b) Subbidang Kemitraan Luar Negeri. 

 

2. Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlet 

 

a. Tugas  

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlet. 

 

b. Fungsi 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bimbingan dan 

pengembangan karier atlet; 

2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlet; 

3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang bimbingan dan pengembangan karier atlet;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

bimbingan dan pengembangan karier atlet; dan 

5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan bimbingan dan pengembangan karier atlet.  

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlet, terdiri atas:  
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a) Subbidang Bimbingan; dan 

b) Subbidang Pengembangan Karier. 

 

3. Bidang Penghargaan Olahraga 

a. Tugas  

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan penghargaan olahraga. 

 

b. Fungsi 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penghargaan 

olahraga;  

2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan penghargaan olahraga;  

3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang penghargaan olahraga; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penghargaan olahraga; dan  

5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan penghargaan olahraga.  

Bidang Penghargaan Olahraga terdiri atas:  

a) Subbidang Penelusuran Penghargaan Olahraga; dan  

b) Subbidang Penyelenggaraan Penghargaan Olahraga. 

 

Adapun jumlah pegawai Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga per 29 Desember 2021 adalah 12 (dua belas) 

orang, terdiri dari: 

2 (dua) orang Kepala Bidang, 

6 (enam) orang Kepala Subbidang, 

3 (tiga) orang Analis, dan 

1 (satu) orang staf honorer. 
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D. Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan   Menteri  Pemuda  dan Olahraga Nomor 

1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  

Pemuda  dan  Olahraga, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga, sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Aspek Strategik Organisasi 
 

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga untuk tahun 2021 sangat 

dipengaruhi oleh beberapa kondisi baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. 

 

F. Sistematika Penyajian 
 

Sistematika Penyusunan LKj Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga untuk tahun 2021 disusun sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan, berisi gambaran singkat mengenai Latar 

Belakang, Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Aspek Strategis 

Organisasi, dan Sistematika Penyajian; 

Bidang  
Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga 

Bidang  
Bimbingan dan 

Pengembangan Karier Atlit 

Bidang  
Penghargaan Olahraga 

 

Subbidang 
Kemitraan 

Dalam 
Negeri  

 

Subbidang 
Kemitraan 

Luar 
Negeri  

 

Subbidang 
Bimbingan  

 

Subbidang 
Pengem-
bangan 

Karir  

Subbidang 
Penelusuran 
Penghargaan 

Olahraga 
Dalam Negeri  

Subbidang 
Penyelengga

raan 
Penghargaan 

Olahraga  

 

Analis 

Asisten Deputi Kemitraan 

dan Penghargaan Olahraga 

 

Analis 
 

Analis 
 

 

Analis 
 

Analis 
 

 

Analis 
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BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang berisi mengenai hal-

hal penting dalam perencanaan juga dokumen penetapan 

kinerja; 

BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian mengenai kegiatan-

kegiatan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

yang  telah dilaksanakan selama tahun 2021, serta uraian 

asumsi-asumsi penting yang mungkin mempengaruhi 

pencapaian sasaran; 

BAB IV Penutup, yang menguraikan Kesimpulan, Kendala Utama, dan 

Pemecahan Masalah, juga digambarkan evaluasi internal atas 

permasalahan yang dihadapi.  

 

Lampiran    

- Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Unit Kerja Eselon II pada Asisten Deputi 

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Tahun 2021. 

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan 

Olahraga. 
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ecara spesifik, kemitraan dan penghargaan olahraga merupakan 

tugas dan fungsi dari Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga, sehingga sasaran diarahkan pada hal tersebut. Keberhasilan 

sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran hasil dari 

pengembangan capaian kinerja program/kegiatan.  

A. Visi dan Misi 

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dimana 

Kementerian/Lembaga tidak boleh mempunyai visi dan misi menteri, yang 

ada adalah visi dan misi presiden dan wakil presiden. Adapun visi 

presiden dan wakil presiden adalah: 

1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan 

2. Pembangunan sumber daya manusia 

3. Investasi harus diundang seluas-luasnya 

4. Reformasi birokrasi 

5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran 

Berdasarkan visi misi presiden dan wakil presiden kemudian 

Kementerian Pemuda dan Olahraga merumuskan lima program prioritas, 

yaitu: 

1. Perbaikan tata kelola, penyederhaaan regulasi, penyesuaian birokrasi 

dan peningkatan kecepatan pelayanan publik 

2. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya 

saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan 

3. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di 

kalangan pemuda 

4. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan 

kegemaran untuk lebih sehat dan bugardi kalangan masyarakat 

5. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan 

berkesinambungan. 

 

S 

 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
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B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dari lima program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga, ada 

dua program yang terkait dengan tugas yang diemban oleh Asisten Deputi 

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yaitu: 

1. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan 

kegemaran untuk lebih sehat dan bugardi kalangan masyarakat 

2. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana 

dan berkesinambungan. 

Selanjutnya dalam rangka mendukung upaya mensukseskan kedua 

program dimaksud, maka Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

Sasaran 

Strategi 
Nama Kegiatan Indikator Kinerja 

Norma, Standard, 

Prosedur dan 

Kriteria 

1.  Kebijakan 

Pengembangan 

Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga 

yang tersusun 

 

 

 

 

a. Jumlah Peraturan Menteri 

Pemuda dan Olahraga 

tentang Pemberian 

Penghargaan Olahraga 

(revisi Permenpora Nomor 

1684 tahun 2015). 

b. Jumlah Peraturan Menteri 

Pemuda dan Olahraga 

tentang SDI. 

Koordinasi dan 

Kemitraan 

Keolahragaan 

dengan Lembaga 

Lintas Sektoral, 

Antar Tingkat 

Pemerintah 

Daerah  

2.  Pengembangan 

Kerjasama Kemitraan 

Keolahragaan dengan 

lembaga Pusat dan 

Daerah 

 

 
 

 
 
 

 
 

a. Jumlah laporan hasil 

pertemuan pertemuan 

Senior Officials Meeting On 

Sports (SOMS) 

b. Jumlah kerja sama di 

bidang keolahrgaan dengan 

Kementerian/Lembaga 

Dalam dan Luar Negeri yang 

terdata 
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Penerima 

Penghargaan 

Keolahragaan 

3.  Pemberian 

Penghargaan Olahraga 

Kepada Olahragawan 

dan Tenaga 

Keolahragaan Peraih 

Medali dan Pelaku 

Olahraga Berprestasi  

 

a. Jumlah olahragawan, 

pelatih, dan asisten pelatih 

penerima penghargaan 

olahraga berupa bonus bagi 

olahragawan dan pelatih 

yang berhasil mengikuti 

event Olimpiade Tokyo dan 

Paralimpiade Tokyo 2020.  

b. Jumlah olahragawan,  

tenaga keolahragaan 

(Pelatih, wasit, akademisi, 

tenaga medis, penggerak 

olahraga, pembina dan 

lembaga) penerima 

penghargaan olahraga 

berupa Kesejahteraan dan 

piagam penghargaan. 

c. Jumlah olahragawan dan 

pelatih penerima 

penghargaan berupa bonus 

pada single event tahun 

2020-2021 

d. Jumlah olahragawan dan 

pelatih peraih Satyalacana 

Dharma Olahraga  

Olahragawan 

yang 

terfasilitasi 

dalam 

pengembangan 

karier 

4.  Penelusuran Potensi 

dan Bakat Karier Atlet 

Jumlah olahragawan yang 

mengikuti kegiatan 
penelusuran potensi dan 
bakat karier atlet 
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C. Perjanjian Kinerja 

 

Perjanjian Kinerja pada level Eselon II merupakan pernyataan 

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan 

khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai 

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan 

sanksi.  

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga telah membuat 

perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan 

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah 

mengacu pada Renstra Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.  

Perjanjian Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 
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lahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan 

suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator 

utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi, angkatan bersenjata, dan 

prestasi olahraga menjadi ciri khas negara-negara maju di dunia. Tiap negara 

di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang 

prestasi olahraga. 

Dinamika perkembangan olahraga yang semakin maju, seiring dengan 

penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik nasional, regional maupun 

internasional akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan 

para pelaku olahraga, bahkan sebagai ajang pertaruhan dan pertarungan 

martabat bangsa. 

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan 

mulai dari tingkat kabupaten/kota, wilayah, provinsi, nasional sampai 

dengan internasional, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan ajang 

tunggal maupun multi ajang.  

Di dalam aktivitas olahraga terkandung komponen penting dalam 

membentuk karakter bangsa, meningkatkan disiplin serta menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa. Prestasi olahraga menjadi tolak ukur 

tingkat kebugaran nasional serta memiliki nilai strategis dalam mengangkat 

harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan prestasi yang 

tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun juga menjadi 

tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah dan masyarakat luas. Terdapat 

beberapa komponen utama penunjang prestasi olahraga nasional yang harus 

dipenuhi yaitu: kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan 

Olahraga, prasarana dan sarana, kompetisi yang berjenjang dan 

berkelanjutan, anggaran yang memadai, pelatihan berbasis sport science, dan 

kesejahteraan pelaku olahraga.   

Kesejahteraan pelaku olahraga menyangkut olahragawan, pelatih, 

manager, dokter, psikolog, ahli gizi, wasit, juri, dan masseur, serta para pihak 

O 

 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
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yang turut membantu proses pembinaan. Jaminan kepastian masa depan 

dan kesejahteraan menjadi poin penting bagi olahragawan, pelatih dan para 

pelaku olahraga untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh waktu, 

pikiran serta tenaga demi tercapainya prestasi yang setinggi-tingginya. 

Sehingga kesejahteraan pelaku olahraga perlu mendapat perhatian tinggi, 

baik pada saat umur tertentu dan/atau paska dan purna pengabdian agar 

dapat lebih termotivasi untuk berprestasi. 

Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap 

pembangunan keolahragaan dan untuk memberikan apresiasi terhadap 

prestasi yang telah diraih para pelaku olahraga, Pemerintah memberikan 

apresiasi berupa penghargaan sesuai dengan amanah Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. 

 

A. Capaian Kinerja 

 

Secara spesifik pengembangan kemitraan dan pemberian Penghargaan 

dalam bidang olahraga merupakan tugas dan fungsi dari Asisten Deputi 

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, sehingga sasaran Asisten Deputi ini 

diarahkan pada hal tersebut. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 

pencapaian indikator kinerja sasaran hasil dari pengembangan capaian 

kinerja program/kegiatan. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, 

dan capaian anggaran diuraikan dalam tabel berikut ini: 
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PERBANDINGAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA 
ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA 

PADA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 
 

N
O 

Sasaran 
Program 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

2019 2020 2021 

Target 
Realisas

i 
% Target 

Realisas
i 

% Target 
Realisas

i 
% 

1 Meningkatnya 

naskah 

kebijakan 

pengembangan 

kemitraan dan 

penghargaan 

olahraga yang 

disusun dan 

dimanfaatkan 

Jumlah 

naskah 

kebijakan 

pengembanga

n kemitraan 

dan 

penghargaan 

olahraga yang 

disusun dan 

dimanfaatkan 

1 Naskah 5 500 1 Naskah 2 Naskah   200 2 Naskah 1 Naskah 80 

2 Meningkatnya 
koordinasi dan 
kemitraan 
keolahragaan 
dengan 
lembaga lintas 
sektoral, 
antar tingkat 

pemerintah 

daerah dan luar 

negeri 

Jumlah 

koordinasi dan 

kemitraan 

keolahragaan 

dengan 

lembaga lintas 

sektoral, antar 

tingkat 

pemerintah 

daerah dan 

luar negeri 

 

5 Dok 5 Dok 100 5 Dok 5 Dok 100 4 Dok 4 Dok 100 
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3 Meningkatnya 
penerima 
penghargaan 
keolahragaan 

Jumlah 

penerima 

penghargaan 

keolahragaan 

200 Orang 1.100 
Orang 

550 200 Orang   370 orang 185 
Orang 

180 Orang 196 Orang 100 

4 Meningkatnya 
fasilitasi 
rintisan dan 
pengembangan 

kemitraan 

keolahragaan 

Jumlah 

fasilitasi 

rintisan dan 

pengembanga

n kemitraan 

keolahragaan 

6 Lembaga 8 Lembaga 133,3 1 Lembaga  3 Lembaga 300 50 Orang 80 Orang 100 

5 Meningkatnya 

dukungan 

penanganan 

corona virus 

disease 2019 

(COVID)-19 

Jumlah 

dukungan 

penanganan 

corona virus 

disease 2019 

(COVID)-19 

- - - 1 Layanan 1 Layanan 100 - - - 

 
Kegiatan :             
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 
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500

100

550

133.3

100

200

100

185

300

100
80

100 100 100 100

0

100

200

300

400

500

600

Naskah Kebijakan Pengembangan 
Kemitraan dan Penghargaan 
Olahraga yang Disusun dan 

Dimanfaatkan

Koordinasi dan Kemitraan 
Keolahragaan dengan Lembaga 
Lintas Sektoral, Antar Tingkat 
Pemerintah Daerah dan Luar 

Negeri

Penerima Penghargaan Olahraga Fasilitasi Rintisan dan 
Pengembangan Kemitraan 

Keolahragaan 

Dokumen Laporan Pemantauan 
dan Evaluasi Pengembanagn 
Kemitraan dan Penghargaan 
dapat Disusun Tepat Waktu

Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja
Asisten Deputi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga

Pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

2019 2020 2021
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NORMA, STANDARD, PROSEDUR DAN KRITERIA 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) 

Jumlah kebijakan 
pengembangan  Kemitraan 

dan Penghargaan Olahraga 
yang tersusun 

2 Naskah 1 Naskah 80 

 

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut Asisten Deputi 

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga melaksanakan program/kegiatan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan dokumen 

perjanjian kinerja tahun 2021 antara lain yang menjadi sasaran 

program/kegiatan yaitu meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan 

kemitraan dan penghargaan olahraga yang tersusun dengan target 2 (dua) 

NSPK. Selain itu, pada program kegiatan ini juga dilakukan Pengumpulan 

data Sport Development Index (SDI). Dan dari target 2 (dua) NSPK dalam 

pelaksanaannya dapat kami sampaikan realisasi dalam bentuk NSPK yang 

telah rampung adalah 1 (satu) NSPK sedangkan satunya lagi telah 

menyelesaikan progresnya sebesar 50%, sehingga secara keseluruhan untuk 

target indikatoir kinerja menjadi 80% dengan alokasi anggaran yang tersedia 

Rp. 8.384.330.000,- (Delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga 

ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terealisir Rp. 7.931.153.823,- (tujuh miliar 

sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu delapan 

ratus dua puluh tiga rupiah) atau 94,60% (sembilan puluh empat koma 

enam puluh persen), sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 453.176.177,- 

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus 

tujuh puluh tujuh rupiah) atau 5,40% (lima koma empat puluh persen). 

Adapun 2 (dua) NSPK dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 

tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada 

Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi 

Olahraga. 
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Permenpora ini dilakukan revisi untuk mengikuti perkembangan kondisi 

yang ada dan bahkan telah dilakukan pertemuan dengan bagian hukum 

untuk membuat draft isian pasal perpasal sehingga dapat dikatakan 

bahwa progresnya telah mencapai 50%, namun pengerjaannya kemudian 

dihentikan dahulu menunggu hasil revisi UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 

yang saat ini juga sedang tahap uji publik. 

2. Rancangan Peraturan 

Menteri Pemuda dan 

Olahraga (RPermenpora) 

mengenai Pengukuran 

Sport Development Index. 

Rpermenpora ini pedoman 

bagi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang 

memuat prosedur, tata cara, dan tahapan pengukuran SDI. Pedoman 

pengukuran SDI dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam menilai kemajuan pembangunan keolahragaan 

secara ilmiah dan terstandar. Selanjutnya, proses pembahasan 

RPermenpora secara luring dan daring dengan beberapa K/L telah 

dilaksanakan dan telah dimulai pada awal tahun dilanjutkan secara 

bertahap hingga finalisasi 23 s.d. 25 November serta telah dilakukan 

Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat 

Kabinet pada 13 Desember 2021. Saat ini RPermenpora sedang dalam 

proses meminta persetujuan Presiden melalui Sekretariat Negara. 

Selain kegiatan penyusunan NSPK, ada juga pengukuran SDI diambil 

melalui 9 (sembilan) dimensi yaitu yaitu SDM Olahraga, Ruang Terbuka, 

Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Perkembangan Personal, Kesehatan, 

Ekonomi dan Performa dengan pengambilan sampling data pada 34 (tiga 

puluh empat) provinsi, 246 (dua ratus empat puluh enam) kabupaten, 667 

(enam ratus enam puluh tujuh) kelurahan/desa/kampung dan dengan 

20.010 responden sampling. Besarnya jumlah data yang diambil, 

Kementerian Pemuda dan Olahraga membutuhkan kepanjangan tangan 
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Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Olahraga di 

wilayah Provinsi dan Kabupaten sebagai pengumpul data di daerah. 

Pengumpul data disini yaitu Dinas 

Pemuda dan Olahraga dibagi dalam 

berbagai tingkat dari Provinsi, 

Kabupaten, Desa/Kecamatan sedangkan 

responden diambil dari masyarakat 

umum yang ada di desa sampling.   

Dalam pengukuran pembangunan olahraga melalui SDI langkah-

langkah yang tempuh melalui sebagai berikut: 

1) Koordinasi dan Sosialisasi Pengambilan Sampling Data SDI; 

2) Bimbingan Teknis (Bimtek) SDI; 

3) Pengumpulan Data melalui Aplikasi SISDI; 

4) Analisis SDI; dan  

5) Sosialisasi SDI. 

Koordinasi dan sosialisasi pengambilan data SDI bertujuan untuk 

memberikan informasi awal terkait pengambilan data SDI kepada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Provinsi dan selanjutnya dilanjutkan ke 

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pada Juli 

s.d Oktober 2021 dilakukan secara luring dan juga daring menyesuaikan 

pemberlakukan PPKM pada saat itu.  

Dalam pelaksanaan koordinasi 

dan bimbingan teknis melalui 

daring/zoom memang lebih 

membutuhkan waktu untuk 

memberikan pemahaman dibandingkan 

pemberian penjelasan melalui luring. Ini 

tidak lepas dari masih banyaknya daerah yang kualitas jaringan komunikasi 

datanya tidak memadai, waktu pemaparan terbatas, narasumber/pemberi 

materi tidak bisa secara langsung menilai sejauh mana para peserta 

menerima dan memahami atas penjelasannya. Kondisi ini menyebabkan 
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dilakukan berulang-ulang bimbingan teknis secara daring pada satu daerah 

yang sama. 

 Dalam teknis pengumpulan 

data, para tim kota/kabupaten 

melalui pencacah yang berasal dari 

daerah lokasi sampling melakukan 

pengumpulan data dengan 

mengumpulkan 30 orang responden 

per desa yang terpilih sebagai desa sampling. Data yang terkumpul kemudian 

dimasukkan dalam aplikasi SISDI yang telah disiapkan oleh Asdep Kemitraan 

dan Penghargaan Olahraga. Selanjutnya tim pusat melalukan verifikasi data 

yang dilanjutkan dengan analisis. 

Kemudian hasil data yang telah terkumpul dan telah melalui verifikasi 

data diolah oleh Tim Ahli SDI. Hasil ini telah disosialisasikan di Hotel Holiday 

Inn Kemayoran Jakarta pada 14 s.d. 16 Desember 2021 dengan mengundang 

34 Dinas Provinsi dan 5 K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik. 

 

 

Sosialisasi SDI dibuka oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 
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Adapun hasil dari Sport Development Index adalah sebagaimana 

berikut : 

  

Infografis Sport Development Index (SDI) 

 

Laporan ini menyebutkan bahwa indeks SDI 2021 sebesar 0,408. 

Angka tersebut masuk kategori rendah dalam skala 0-1. Ibarat orang yang 

ingin menempuh suatu perjalanan mencapai tujuan, maka capaian 

pembangunan olahraga Indonesia belum sampai separuh perjalanan. Masih 

diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan strategi terarah untuk mencapai 

tujuan pembangunan keolahragaan. Dari 9 dimensi dalam SDI, dimensi SDM 

dan kebugaran capaiannya paling rendah. Rasio SDM olahraga dengan 

jumlah penduduk sebesar 1:3487 dan dari SDM yang tersedia, hanya 17% 

yang telah bersertifikat. Secara nasional, rerata Vo2_Max sebesar 26,35 

ml/kg/min, pada laki-laki sebesar 28,68 ml/kg/min dan perempuan sebesar 

23,98 ml/kg/min. Dari data yang ada, kebugaran dengan kategori kurang 

sekali sebesar 53,63%, kategori kurang sebanyak 22,68%, dan hanya 5,86% 

yang masuk kategori baik sekali dan unggul. Selain itu, angka prevalensi 

kelebihan berat badan (overweight) secara nasional sebesar 27%, pada laki-

laki sebesar 20,3% dan pada perempuan sebesar 33,9%. 

Rasio ruang terbuka olahraga dengan jumlah penduduk sebesar 

1,78m2, masih jauh dari standar kelayakan. Dari ruang terbuka yang ada, 

86% berbentuk outdoor dan 14% berbentuk indoor. Dilihat dari status 
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kepemilikan, 60% milik pemerintah, 16% miliki swasta, dan 24% milik 

pribadi. Rasio anggaran olahraga Provinsi terhadap APBD 2020 sebesar 

0,33%, lebih tinggi dibanding rasio anggaran Kemepora dengan APBN yang 

besarnya 0,067%. Indeks literasi fisik secara nasional sebesar 0,565. Artinya 

tingkat pencapaian literasi fisik sebesar 56%, berada pada batas bawah 

kategori sedang. Secara nasional, olahraga/aktivitas fisik dilakukan oleh 

81,2% dari anggota masyarakat dan angka partisipasi aktif sebesar 32,83%. 

Ada kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup lebar antara laki-laki 

(35,7%) dan perempuan (21,4%). 

Indeks perkembangan personal masyarakat Indonesia sebesar 0,41, 

termasuk dalam kategori rendah. Capaian angka risilien sebesar 3,37 dan 

modal sosial sebesar 2,97 dari skala 1-5. Mereka yang berolahraga memiliki 

risilien dan modal sosial yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang 

tidak berolahraga. Indeks kesehatan masyarakat Indonesia sebesar 0,41, 

masuk dalam kategori rendah. Koefisien kesehatan fisik sebesar 2,72 dan 

kesejahteraan psikis sebesar 2,66 pada iv skala 1-5. Mereka yang berolahraga 

memiliki kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang lebih baik 

dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. 

Secara nasional, indeks performa olahraga sebesar 0,385, masuk 

dalam kategori rendah. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara 

Provinsi di Jawa dan di luar Jawa dalam perolehan medali. Dari waktu ke 

waktu, dominasi Provinsi di Jawa sangat signifikan dalam perolehan medali. 

Ada korelasi kuat antara ketersediaan sumberdaya, terutama 

anggaran, dengan perolehan medali. Perlu ada perspektif baru dalam melihat 

prestasi olahraga sebagai sebuah identity, regional identity dan terlebih dalam 

konteks national identity. Ada korelasi yang sangat kuat antara tingkat 

partisipasi dengan ekonomi olahraga. Semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam berolahraga, maka semakin tinggi pula belanja olahraga yang dapat 

dikapitalisasi. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 56% atau sekitar 

110,45 juta orang yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga 

dalam bentuk belanja barang, seperti pembelian sepatu dan pakaian, serta 

untuk belanja jasa olahraga seperti TV berbayar dan membayar pelatih. 
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Besaran uang yang dibelanjakan berkisar antara Rp5 juta per orang per 

tahun. Jika angka tersebut dihitung secara agregat, maka diperkirakan uang 

yang beredar secara nasional untuk belanja olahraga mencapai Rp 43,8 

trilyun per tahun. Belanja barang olahraga sebagian besar atau 33,9% 

berupa sepatu olahraga, baru diikuti belanja pakaian olahraga sebesar 

27,4%, dan belanja peralatan olahraga sebesar 13,2%. Sementara itu, untuk 

belanja jasa olahraga, prioritas pertama adalah biaya perjalanan yang 

mencapai 22,7%, baru kemudian diikuti belanja tiket pertandingan sebesar 

20,4%, dan membayar tempat latihan sebesar 19,1%. 

Laporan ini banyak menyajikan data keolahragaan dalam lingkup 

nasional yang mencakup 34 Provinsi, terutama yang terkait sembilan dimensi 

SDI. Data tersebut hendaknya digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

program intervensi sesuai kebutuhan, urgensi, dan relevansinya. Dengan 

begitu, perbaikan dapat dilakukan karena memiliki baseline yang terukur. 

Laporan ini telah dapat membuktikan bahwa olahraga berdampak 

positip bagi kebugaran, kesehatan fisik, kesejahteraan psikis, risilien, dan 

modal sosial, yang merupakan bagian penting dari human capital melalui 

metode cross-sectional. Bukti empirik tersebut perlu diperkuat dengan 

rekayasa masyarakat dalam bentuk community development melalui 

eksperimen lapangan, dengan memasukkan aspek ekonomi sebagai variabel 

dampak. Meskipun laporan SDI 2021 disusun oleh Kemenpora, tetapi 

kebermanfaatannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan internal 

Kemenpora, melainkan juga untuk kepentingan Kementerian/Lembaga lain 

terkait seperti Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemendagri. Karena 

itu, diseminasi perlu dilakukan kepada mereka agar terjadi kesepahaman, 

sinergi, dan harmoni dalam merumuskan dan melaksanakan program-

program keolahragaan dalam satu ayunan kebijakan. 
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PEMERINTAH/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PROVINSI/ SWASTA YANG 

BEKERJASAMA DALAM KEMITRAAN KEOLAHRAGAAN  

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) 

Jumlah koordinasi dan 

kemitraan keolahragaan 
dengan lembaga lintas 
sektoral antar pemerintah 

daerah dan luar negeri 

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 

 

 

A. PENGEMBANGAN KERJASAMA KEMITRAAN KEOLAHRAGAAN 

DENGAN K/L PUSAT PUSAT DAN DAERAH 

Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga 

Lintas Sekotral, antar Pemerintah Daerah, Pusat, dan Luar Negeri dengan 

mengadakan serta menghadiri pertemuan yang melibatkan para pelaku 

olahraga, akademisi, dan para pemangku kepentingan bidang olahraga.  

 

1) KERJASAMA PMI, IFRC dan SOINA 

Sebagai upaya percepatan dalam pengembangan olahraga perlu 

adanya terobosan-terobosan melalui kemitraan dengan Kementerian 

dan Lembaga (K/L) yakni dengan pelaksanaan penandatanganan 

perjanjian kerjasama program "Olahraga untuk Inklusi, Promosi 

Kesehatan, Pelatihan Pertolongan Pertama dan Pengurangan Resiko 

Bencana" pada tanggal 17 September 2021 secara daring.  

PMI dengan dukungan 

IFRC bekerjasama dengan 

Spesial Olympic Indonesia 

(SOINA) melaksanakan 

project bersama dengan 

judul project “Sports for 

Inclusion, Health Promotion 

and Disaster Risk Reduction”. 

Secara umum tujuan pelaksanaan project ini adalah untuk 
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mendukung penyandang disabilitas intelektual untuk menjadi 

anggota masyarakat yang produktif, dengan cara memberikan 

kesempatan yang sama dalam menunjukkan keterampilan dan bakat 

mereka. 

Inti kegiatan dalam 

project ini adalah pelatihan 

kepada siswa sekolah luar 

biasa, yang akan 

dilaksanakan di dua 

Provinsi, yaitu Provinsi 

Jawa Tengah dan Provinsi 

Sulawesi Selatan, lima 

orang siswa dengan nilai tertinggi didalam pelatihan akan direkrut 

menjadi relawan PMI.  

Kegiatan pelaksanaan 

project sudah dimulai sejak 

bulan Mei 2021, dengan 

kegiatan pertama adalah 

penyusunan modul 

pelatihan, yang saat ini 

sedang digunakan dalam 

kegiatan pelatihan di SLB target di Provinsi Jawa Tengah dan 

Sulawesi Selatan. Sebagai peresmian pelaksanaan project, maka akan 

dilaksanakan kegiatan launching dan penandatanganan surat 

kerjasama project “Sport for Inclusion, Health Promotion, and Disaster 

Risk Reduction”.   

Untuk kedepannya, Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

dapat terlibat secara teknis, dan dapat merangkul unit lain terkait 

untuk turut serta dalam kontribusi dalam implementasi Sport for 

Inclusion, Health Promotion, and Disaster Risk Reduction. 
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2) RAPAT KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER  

Selanjutnya, dengan telah diterbitkannya Juknis Penghargaan 

Olahraga tahun 2021 serta hasil Review Sport Development Index (SDI) 

di tahun 2020, maka Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melalui 

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga melaksanakan 

“Rapat Koordinasi Pembudayaan Olahraga Masyarakat, 

Pengembangan Kerja Sama Kemitraan Keolahragaan dengan K/L Pusat 

dan Daerah” guna mensosialisasikan pelaksanaan pengumpulan data 

SDI serta mekanisme pemberian penghargaan untuk olahraga 

masyarakat dan Kepala Daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Golden Tulip Essential Tangerang 

Banten pada 2 s.d. 4 Juni 2021 dengan mengundang 34 (tiga puluh 

empat) Provinsi, Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) orang narasumber yaitu 

Kementerian Dalam Negeri dan Akademisi Universitas Negeri 

Surabaya. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan 

Olahraga yang hadir secara luring.  

Adapun kegiatan pembahasan dilaksanakan melalui panel, 

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian 

Dalam Negeri sebagai narasumber pertama membahas tema “Index 

Pembangunan Olahraga: Potensi, Manfaat dan Mekanisme 

Penganggaran di Daerah”, dilanjutkan dengan Akademisi Universitas 

Negeri Surabaya (UNESA) sebagai salah satu penggagas SDI membahas 

tema “Konsep dan Proses Pengambilan Sample SDI/Index 

Pembangunan Olahraga”, lalu Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 

Kementerian Dalam Negeri membahas tema “Pembangunan Olahraga 

dalam Kerangka Otonomi: Tantangan dan Strategi”. 
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Kegiatan Rakor di Tangerang, 2 s.d. 4 Juni 2021 

 

Untuk kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) target 

sebanyak 2 kegiatan dan target tersebut terpenuhi, dengan alokasi 

anggaran Rp. 573.310.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga 

ratus sepuluh ribu rupiah) terealisir sebesar Rp. 567.631.000 ( Lima 

ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 

atau 99% ( sembilan puluh sembilan persen). 

 

B. PENGUATAN TINDAK LANJUT (ACTION PLAN) KEMITRAAN 

KEOLAHRAGAAN DALAM DAN LUAR NEGERI  

Kegiatan Penguatan Rencana Tindak (Action Plan) Kemitraan 

Keolahragaan Dalam dan Luar Negeri merupakan upaya membuat 

rencana aksi terkait dengan pengembangan kerja sama kemitraan dengan 

kementerian/lembaga/instansi terkait di bidang keolahragaan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan di dapat rencana kegiatan 

bidang olahraga hasil dari implementasi penandatanganan Nota 

Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, serta 

dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas 

antar unit kerja terkait di bidang keolahragaan dalam dan luar negeri. 

 

1) TWELFTH ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON SPORTS (SOMS-

12) dan FOURTH ASEAN PLUS JAPAN SENIOR OFFICIALS MEETING 

ON SPORTS (4th SOMS+JAPAN) 
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Pada tanggal 26 s.d 27 

Oktober 2021 dilaksanakan 

kegiatan SOMS-12 dan       

4th SOMS+JAPAN secara 

hybrid, Indonesia 

melaksanakannya kegiatan 

dimaksud di Hotel Pullman 

Jakarta. Pada saat SOMS-12 

diketuai oleh Ms. Tan Gee Keow, Permanent Secretary of Ministry of 

Culture, Community and Youth, Singapore. Pada pertemuan SOMS-12 

Indonesia menyampaikan bahwa telah melaksanakan 

penandatanganan Statement of Cooperataion dengan IFRC, PMI, dan 

SOINA dalam rangka implementasi ASEAN Workplan on Sports 2020-

2025. 

 

Adapun program sebagai implementasi dimaksud telah 

dilasanakan kegiatan “Sport for Inclusion, Health Promotion And 

Disaster Risk Reduction” pada bulan Mei, Juni, dan Agustus 2021. 

Indonesia juga menyampaikan mengenai posisi Indonesia dimana saat 

Indonesia mendapatkan sanksi dari World Anti Doping Agency. 

Indonesia menyampaikan bahwa telah membentuk suatu pokja untuk 

identifikasi menganai permasalahan dopping. Selanjutnya pada 

pertemuan dimaksud, Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia 

telah mengirimkan surat persetujuan berkaitan dengan Technical 
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Working Group ASEAN Join Bid FIFA 2034. Technical Working Group 

pertama akan dilaksanakan di Thailand pada tahun 2022.  

Sementara pada 4th SOMS+JAPAN, dipimpin oleh Ms. Tan Gee 

Keow, Permanent Secretary of the Ministry of Culture, Community and 

Youth, Singapore dan Mr. Tomohiko Arai, Director of International 

Affairs Division, Japan Sports Agency. Pemerintah jepang menjelaskan 

mengenai beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain 

Online Business Meeting in Sports and Health Industry from ASEAN 

Region to Japan, 19-21 January 2021 (videoconference), 5th Association 

of Sports Institutes in Asia (ASIA) Congress - New-norm in High-

Performance Sport with COVID-19 and the Future of Sport in Asia, 22-26 

February 2021, ASEAN Japan Workshop on Promoting Gender Equality 

In Sport, serta rencana  ASEAN-Japan Workshop on Promoting Physical 

Education Teacher Education (PETE) and Sport For People With 

Disabilities (SPD) yang akan diselenggarakan di 2022. 

Hasil kesepakatan SOMS -12 dan  4th SOMS+JAPAN selanjutnya 

dibacakan pada sidang AMMS-6 dan 3rd AMMS+JAPAN di hadapan 

para Menteri yang menangani keolahragaan se-ASEAN. Hal-hal yang 

perlu menjadi evaluasi dan catatan Indonesia adalah : 

1. Komitmen Indonesia di dalam forum olahraga ASEAN sangatlah 

penting mengingat Indonesia marupakan salah satu founding 

fathers ASEAN; 

2. Indonesia akan mengikuti Technical Working Group ASEAN Join Bid 

FIFA 2034 di Thailand; 

3. Indonesia telah mendaftarkan 2 delegasi untuk ASEAN-Japan 

Workshop on Promoting Physical Education Teacher Education (PETE) 

and Sport for People With Disabilities (SPD); 

4. Sebelum penandatanganan MoU ASEAN-WADA, Indonesia dan 

negara ASEAN lainnya perlu menyelesaikan permasalahan 

mengenai regulasi pelaporan tes doping rutin. 
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2) THE SIXTH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON SPORTS (AMMS-6) 

DAN THE THIRD ASEAN MINISTERIAL MEETING ON SPORTS (3RD 

AMMS+JAPAN) 

AMMS-6 dan 3rd   

AMMS+JAPAN dilaksanakan 

pada tanggal 28 Oktober 

2021 secara hybrid. 

Indonesia melaksanakannya 

kegiatan dimaksud di hotel 

Pullman Jakarta. H.E. 

Edwin Tong, Minister for Culture, Community and Youth Singapore 

sebagai co-chair AMMS besama dengan H.E. Harumi Takahashi, 

Parliamentary Vice-Minister of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology (MEXT). Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 

Menteri/perwakilan kementerian yang menangani olahraga se-ASEAN. 

Pada pertemuan tingkat Menteri ini pembahasan lebih kepada 

finalisasi atas pembahasan SOMS-12 dan 4th SOMS+JAPAN, dimana 

menghasilkan 3 Join statement antara lain: 

• Joint Statement of AMMS-6: Adopted in principle 

• Joint Statement of 3rd AMMS+Japan: Adopted in principle 

• Joint Statement of AMMS on Cementing the Foundation of ASEAN 

Athletes in the SEA Games. 

Pada Joint Stamement tersebut, Indonesia memberikan koreksi 

pada pembukaan dimana tidak menyebutkan kementerian masing-

masing negara karena untuk menghindari pengakuan perwakilan 

junta militer Myanmar yang hadir sebagai perwakilan rezim yang sah. 

Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia di ASEAN yang tidak mengakui 

junta militer Myanmar. 

Sebagai catatan Indonesia untuk kedepannya untuk tetap 

memperhatikan setiap poin Joint Statement yang dihasilkan dalam 
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forum ASEAN dikarenakan hal ini berkaitan dengan dipegangnya 

komitmen Indonesia di Forum ASEAN. 

Untuk kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) target 

sebanyak 2 kegiatan dan target tersebut terpenuhi, dengan alokasi 

anggaran Rp. 410.200.000,- (Empat ratus sepuluh juta dua ratus ribu 

rupiah) terealisir sebesar Rp. 263.861.100 ( Dua ratus enam puluh 

tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), atau 

64,3% (enam puluh empat koma tiga persen). 

 

PENERIMA PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) 

Jumlah penerima 

penghargaan keolahragaan 

180 orang  205 orang 

dan 3 induk 
cabang 

organisasi 

olahraga 

100 

 
 
 

 

egiatan pemberian 

penghargaan adalah salah 

satu bentuk kegiatan rutin dari 

pemerintah dalam rangka 

menjalankan amanah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 

Tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang 

Pemberian Penghargaan Olahraga. Untuk tahun 2021 penghargaan 

diberikan kepada 205 orang pelaku olahraga dan 3 induk cabang organisasi 

olahraga. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada para olahragawan, 

pelatih dan asisten pelatih yang ikut berjuang dalam ajang Olimpiade Tokyo 

2020 dan Paralimpiade Tokyo 2020.  

Selain itu, seperti tahun-tahun sebelumnya bertepatan pada 

peringatan Hario Olahraga Nasional (Haornas) yang tahun dilaksanakan 

K 
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secara daring juga memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga 

berprestasi yang terdiri dari purna olahragawan, olahragawan aktif, pelatih, 

wasit, tenaga kesehatan, akademisi, penggerak olahraga, pembina olahraga 

dan lembaga swasta yang aktif dalam menggalakkan dunia olahraga. 

Untuk kejuaraan 

lainnya seperti single event 

juga tidak luput dalam 

perhatian pemerintah 

dengan pemberian 

penghargaan atas prestasi 

yang diraihnya. Begitu juga 

pelaku olahraga yang telah 

mengharumkan nama Indonesia pada ajang Olimpiade dan Paralimpiade 

sebelumnya juga diberikan penghargaan dalam bentuk Satyalancana 

Dharma Olahraga. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penerima penghargaan keolahrgaan di Tahun 2021 terdiri 

dari: 

3. Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih berprestasi pada multi ajang 

Olimpiade Tokyo sebanyak 45 orang dan Paralimpiade Tokyo sebanyak 

36 orang. 

4. Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih peraih medali pada ajang 

tunggal cabang olahraga angkat besi dan panjang tebing sebanyak 12 

orang. 

5. Olahragawan dan Pelatih Peraih Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana 

Dharma Olahraga sebanyak 5 orang.  
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6. Pelaku olahraga yang terdiri dari olahragawan, purna olahragawan, 

pelatih, wasit, tenaga medis, akademisi, penggerak olahraga, pembina 

olahraga dan lembaga olahraga sebanyak 107 orang. 

7. Induk cabang organisasi olahraga berprestasi yaitu PP PBSI yang telah 

berhasil membawa kembali Piala Thomas setelah 19 tahun tidak berhasil 

memenangkan kejuaraan tersebut, NPCI atas prestasinya pada Youth 

Asian Para Games, dan PB PABSI atas prestasinya pada kejuaraan dunia 

IWF Championships 2021. 

Untuk memudahkan mendapatkan informasi terkait para penerima 

penghargaan, Kemenpora melalui Asdep Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan data dengan 

membuat database penerima penghargaan. Database ini memuat daftar 

penerima penghargaan dari tahun 2005 sampai dengan 2020 melalui 

aplikasi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) 

sebanyak 205 orang dan 3 induk organisasi olahraga, dengan alokasi 

anggaran Rp. 127.872.909.000,- (Seratus dua puluh tujuh miliar delapan 

ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan 

realisasi sebesar Rp. 127.560.293.241 (Seratus dua puluh tujuh miliar lima 

ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat 

puluh satu rupiah), atau 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh 

puluh lima persen).  
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FASILITASI DAN RINTISAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN 

KEOLAHRAGAAN 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) 

Jumlah fasilitasi rintisan dan 

pengembangan kemitraan 
keolahragaan 

50 Orang 80 Orang 100 

 
 

 

Pada Bidang Bimbingan 

dan Pengembangan Karier Atlet 

untuk tahun 2021 (setelah 

mengalami refocusing Anggaran 

karena COVID-19) hanya 

melaksanakan    1 (satu) kegiatan 

yaitu Penelusuran Potensi dan 

Bakat Karier Atlet. Kegiatan ini  dilaksanakan untuk memfasilitasi para atlet 

dalam memetakan potensi diri dan bakat pribadi sebagai bekal karier setelah 

tidak lagi menjadi Atlet. Penelusuran (Assessment) pada intinya adalah upaya 

mengenali beberapa aspek dalam diri atlet agar profesi baru yang akan 

ditekuni kemudian sesuai dengan kemauan/minat sehingga diharapkan  

lebih besar kemungkinan suksesnya. Penelusuran dilakukan oleh Tim 

Psikologi yang kompeten dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah/ akuntabel.  

Kegiatan penelusuran difokuskan pada atlet nasional yang masih aktif 

dalam skuad Pelatnas multi event dan single event. Pada tahun 2021, 

kegiatan penelusuran diikuti oleh 80 (delapan puluh) orang yaitu 40 (empat 

puluh) orang dari atlet berprestasi penyandang disabilitas dan 40 (empat 

puluh) orang dari atlet berprestasi lainnya. 

Untuk kelompok 40 (empat puluh) orang atlet berprestasi penyandang 

disabilitas diundang dari National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) 

yang berada di daerah Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal    
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18 s.d. 20 Juni 2020 di Golden City Hotel and Convention Center, Semarang, 

Jawa Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayangnya, dari keseluruhan peserta tersebut, yang dapat ditelusuri 

(di-assess) hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, sementara 7 (tujuh) 

orang lainnya tidak dapat ditelusuri karena keterbatasan fisiknya. Rincian 

peserta dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

 

NO 
CABANG  

OLAHRAGA 

JUMLAH 

 (ORANG) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Atletik 

Bowling 

Bulutangkis 

Catur 

Cycling 

Goalball 

Lawn Bowls 

Panahan 

Renang 

Sepakbola CP 

Tenis Meja 

Voli Duduk 

9 

5 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

7 

1 

5 

JUMLAH 40 
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Kegiatan Penelusuran 

yang kedua di tahun 2021 

dilaksanakan pada tanggal 29 

September s.d. 1 Oktober 2021 

di Hotel Royal Safari Garden, 

Cisarua, Bogor. 40 (empat 

puluh) orang peserta yang 

hadir berasal dari atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) di 

bawah binaan Asisten Deputi Pengelolaan Sentra dan Sekolah Khusus 

Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga serta berasal dari Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten 

dan Provinsi Jawa Barat. PPLP dimaksud adalah PPLP yang dibiayai oleh 

APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga, bukan yang dibiayai oleh APBD 

Provinsi. Rincian peserta dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

 

NO 
CABANG  

OLAHRAGA 

JUMLAH 

 (ORANG) 

1 

2 

3 

4 

PPLM (DI Yogyakarta) 

PPLP DKI Jakarta 

PPLP Banten 

PPLP Jawa Barat 

6 

6 

8 

20 

JUMLAH 40 

 

Dari sisi capaian target, maka dengan kepesertaan sebanyak 80 

(delapan puluh) orang pada kegiatan Penelusuran Potensi dan Bakat Karier 

Atlet masing-masing 40 (empat puluh) orang di Semarang dan 40 (empat 

puluh) orang di Cisarua, maka target kinerja Bidang Bimbingan dan 

Pengembangan Karier Atlet tercapai 100%. Dari sisi Anggaran, realisasi 

tahun 2021 adalah sebesar 92,84% yaitu Rp 774.511.725,- (Tujuh ratus 

tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima 

Rupiah) dari anggaran tahun 2021 yang dialokasi untuk kegiatan pada 

Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlet sebesar                                 

Rp 834.250.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh 

ribu Rupiah). 
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B. Realisasi Anggaran 

Dari capaian organisasi yang diimplementasikan dalam bentuk 

program/kegiatan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 didukung oleh 

ketersediaan anggaran. Adapun realisasi anggaran yang dapat direalisasi 

pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

No 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA  

 TARGET  
REALISASI 
CAPAIAN 
TARGET 

PAGU 
REALISASI 

ANGGARAN 
% 

JUMLAH PAGU 2021 = Rp 138.119.639.000 Rp 137.122.814.888 99.27% 

1 
Norma, Standard, 
Prosedur dan 
Kriteria  

  

2 NSPK 1 NSPK Rp 8.384.330.000 Rp 7.931.153.823 94,59% 

2 Koordinasi     4 Kegiatan 4 kegiatan Rp 1.028.150.000 Rp 856.856.099 83,34% 

3 
Penerima 
Penghargaan 
Keolahragaan 

  

180 orang 
205 orang +  

3 induk 
organisasi 

Rp 127.872.909.000 Rp 127.560.293.241 99,75% 

4 

Olahragawan 
yang terfasilitasi 
dalam 
pengembangan 
karier   

50 orang 80 orang  Rp 834.250.000 Rp 774.511.725 92,84% 
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A. Kesimpulan 

aporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud nyata dan 

upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka memenuhi amanat 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-

Undang tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di instansi 

pemerintah.   

Selama tahun 2021 Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan stratejik yang 

mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan 

dalam Renstra dan RKT.  Tujuan dan sasaran tersebut telah tercapai, 

sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

tahun 2021.  

Yang belum nampak adalah gambaran capaian outcome yang 

merupakan target akhir sebagaimana diharapkan dan tergambar dalam 

Perencanaan  Strategis. Sampai sejauh ini, gambaran capaian masih sebatas 

output berupa angka-angka yang sebenarnya masih bersifat artifisial. 

Mengingat instrumen untuk mengukur outcome dari setiap kegiatan memang 

belum dibentuk, maka untuk sementara pengukuran outcome kegiatan 

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga belum dapat dilakukan 

sepenuhnya. 

Di samping itu, terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terkait dengan koordinasi 

dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan keolahragaan 

(sebagai prioritas), pada tugas pokok perumusan kebijakan pengembangan 

kemitraan dengan pemangku kepentingan keolahragaan, masih perlu 

dilakukan upaya yang lebih fokus dan terarah.   

 

L 

 

BAB IV 
PENUTUP 
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Analisis Pengukuran Kinerja merupakan kajian mengenai pencapaian 

sasaran selama tahun berjalan, yang menggambarkan tentang sejauh mana 

tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dari pencapaian sasaran yang 

tertuang dalam perumusan rencana kinerja Asisten Deputi Kemitraan dan 

Penghargaan Olahraga. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di dalam 

RKT, seluruh/sebagian dari sasaran tersebut telah tercapai, dengan tingkat 

capaian rata-rata baik, bahkan untuk beberapa kegiatan tingkat capaiannya 

sangat luar biasa, karena sasaran yang menjadi target dapat terlampaui jauh 

lebih tinggi, khususnya di bidang pemberian penghargaan olahraga.  

Di samping itu terdapat beberapa catatan mengenai LKj yang disusun 

ini,  yang perlu terus kami perbaiki dan evaluasi. Adapun hal-hal yang kami 

sadar perlu perbaikan adalah sebagai berikut.  

Apabila dilihat kembali pada dokumen TOR kegiatan, akan terlihat 

bahwa indikator sasaran belum dirumuskan dengan baik. Dengan demikian 

indikator kinerja pun belum betul-betul mengarah pada pencapaian sasaran 

yang benar. Untuk memperbaiki hal ini, ke depan harus dirumuskan 

indikator sasaran dengan baik dan tepat, tidak hanya sekedar mengejar 

output, namun harus mengutamakan outcome. Sekedar menyelenggarakan 

kegiatan tidaklah cukup, namun harus ada hasil yang konkrit, terukur dan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan 

Olahraga, ataupun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan 

Olahaga itu sendiri.   

Menyadari peran strategis Kemenpora, masing-masing kita harus lebih 

berperan dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang olahraga, yang 

akan digunakan sebagai guidance atau acuan bagi kementerian atau lembaga 

lainnya dalam menjalankan program dan/atau kegiatan masing-masing yang 

terkait dengan bidang pemuda dan olahraga. Adanya guidance atau acuan 

ini akan menjadikan seluruh kementerian atau lembaga dan seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki gerak dan tujuan yang akan 

dicapai bersama di bidang olahraga.  

Dengan demikian, evaluasi internal sangat penting dilakukan sejak 

penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan. Evaluasi sangat penting dilakukan 
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khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan 

sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu 

dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan core 

business organisasi.    

 

B. Kendala Utama 

Sepanjang tahun 2021, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, Asisten 

Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga menghadapi beberapa kendala, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal.  

Salah satu kendala yang terjadi pada tahun 2021 adanya pandemi 

virus COVID-19 yang mengubah kebiasaan pola kerja dari sebelumnya. 

Semua dituntut untuk lebih memahami dan menguasai komunikasi via 

teknologi dan mampu beradaptasi dengan pola hidup baru. 

Banyak ajang kejuaraan yang mengalami penundaan pelaksaan, 

bahkan ajang internasional seperti olimpiade dan paralimpiade yang 

mengalami perubahan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh pada 

program kegiatan pemberian penghargaan keolahragaan. Namun kondisi 

tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mencapai kinerja yang telah 

direncanakan.  

Masih kurangnya koordinasi baik intra maupun antar Asdep, antar 

Deputi, antar instansi pemerintah dan masyarakat yang perlu ditingkatkan. 

Posisi Kemenpora yang seharusnya menjadi leading sector di bidang 

olahraga, menempatkan Kemenpora untuk menjalankan peran koordinasi 

strategi pada bidang tersebut, sehingga koordinasi dengan masyarakat 

olahraga, organisasi-organisasi olahraga, media massa dan pemangku 

kepentingan keolahragaan lainnya, perlu dilakukan lebih baik. 

 

C. Pemecahan Masalah 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 antara lain: 

1. Mempersiapkan program/kegiatan dengan melakukan langkah-langkah 

strategis antara lain: 
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a. melakukan refocusing anggaran sesuai dengan kebijakan nasional 

b. merevisi kegiatan dan anggaran secara cermat berdasarkan skala 

prioritas 

c. sambil menunggu persetujuan revisi kegiatan dan anggaran, Asisten 

Deputi Kemitran dan Penghargaan Olahraga melakukan persiapan-

persiapan pelaksanaan kegitan dengan baik. 

2. Meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun dengan unit-unit 

internal di Kemenpora dan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) 

keolahragaan dalam membangun dan mengembangkan kemitraan dan 

pemberian penghargaan olahraga baik secara langsung maupun virtual. 


