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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

 

A. Latar Belakang 

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan prasyarat utama bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu 

diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang 

tepat, jelas dan terukur pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu  

(Laporan Kinerja). Adapun sebagai wujud pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mengetahui dengan jelas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap instansi 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun Laporan 

Kinerja. 

 

Secara umum, Laporan Kinerja merupakan dokumen pertanggungjawaban 

kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang 

telah disusun oleh suatu Instansi Pemerintah, baik Kementerian/Lembaga 

maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahwa perwujudan 

kewajiban suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dengan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini 

terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, akuntabilitas kinerja 

menjadi bagian penting dalam rangka memberikan rangsangan partisipasi 

kepada masyarakat. 

 

Dengan dengan penyusunan Laporan Kinerja maka keberpihakan birokrasi 

pada kepentingan masyarakat menjadi lebih besar serta dapat 

mempertahankan posisi netralnya. Laporan Kinerja (LKj) juga akan menjadi 

salah satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian birokrasi. 
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Dalam upaya mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

tersebut, setiap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di pusat maupun 

pemerintah daerah diharapkan dapat membangun, mengembangkan dan 

memelihara suatu sistem akuntabilitas kinerja. Sistem ini merupakan 

tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya 

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan 

yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu 

serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban 

penyelenggara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan misi organisasi. 

 

B. Dasar Hukum Penyusunan LKj Kemenpora Tahun 2021 

Untuk lebih searah dan lebih jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 

2021, Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan mengacu dan 

berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan Laporan 

Kinerja, antara lain sebagai berikut: 

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0333 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 

2016-2019; 
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6. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 10 

tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah 

Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga; 

7. Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

 

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj Kemenpora Tahun 2021 

1. Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Pengelolaan 

Olahraga Pendidikan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai:  

a. Keberhasilan, kegagalan dan hambatan pencapaian tujuan dan 

sasaran/kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan 

balik untuk memicu perbaikan kinerja di lingkungan Asisten Deputi 

Pengelolaan Olahraga Pendidikan. 

b. Solusi/pemecahan masalah bagi kendala-kendala yang ditemui 

dalam pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi tindak lanjut untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pada periode selanjutnya. 

 

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten 

Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan pada Deputi  Bidang 

Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus 

memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan 

strategis yang diperlukan di masa yang akan datang. 
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D. Struktur Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

Rincian Struktur Ogranisasi Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, 

terdiri atas: 

1. Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan yang terdiri atas 

seorang Asisten Deputi 

2. Kepala Bidang yang terdiri atas: 

a) Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar  

b) Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Menengah 

c) Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi 

3. Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar, terdiri dari subbidang: 

a) Subbagian Pembinaan; dan 

b) Subbagian Kompetisi 

4. Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Menengah, terdiri dari subbidang: 

a) Subbagian Pembinaan; dan 

b) Subbagian Kompetisi 

5. Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi, terdiri dari subbidang:  

a) Subbagian Pembinaan; dan 

b) Subbagian Kompetisi 
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Bagan 1 

Struktur Organisasi Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang  
Olahraga Pendidikan Dasar 

Supeni Pudyastuti, S.Pd., M.M. 
 

Asisten Deputi 
Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

Dr. Ary Moelyadi, M.Pd 

Organisasi Keolahragaan 

Dr. Herman Chaniago, M.M.  

Kepala Bidang  
Olahraga Pendidikan Menengah 

Sudirman, S.E., M.M 

 

Staff 
Pengelola Data 

Bidang Pembinaan 
Tati Susenti 

Kepala Bidang  
Olahraga Pendidikan Tinggi  

Dra. Rahayu Pudji Suharwati 

 

Ka subbidang  
Pembinaan 

Suhartini, S.Pd.i 

 

Ka subbidang  
Kompetisi 

Moses Eleazar 
Ferdinandus,S.I.AN 

Ka subbidang  
Pembinaan 

Iskandar,S.Pd.M.Pd 
 

 

Ka subbidang  
Kompetisi 

Poniran, S.E 

 

Ka subbidang  
Pembinaan 

Muhamad Iqbal  
Tawakal, S.Or 

 

Ka subbidang  
Kompetisi 

Ovi Indah Rahmita, S.E 

 

Staff 
Analis Keolahragaan 
Moh. Ridho W, S.Pd 

Staff  
Pengelola Data  

Bidang Kompetisi 
M. Yusuf, S.Kom 

Staff Pengelola Data 
Bidang Kompetisi 

Dewi Panggabean, SE 

Staff 
Pengadministrasi Umum 

Yanti Nurseha 
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BAB II 

 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan telah 

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditandatangani 

dihadapan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Perencanaan Kinerja 

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja 

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda 

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi 

untuk mencapainya dalam tahun tertentu.  

 

Dalam perencanaan kinerja harus ada komponen-komponen untuk mendukung 

capaian kinerja, yaitu melalui: 

1. Sasaran 

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran 

sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi 

sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta 

indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 

 

2. Program 

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang 

berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam 

strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu 

diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada 

tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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3. Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

sasaran dan tujuan tertentu. 

 

B. Tugas dan fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 

1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan 

Olahraga Pasal 273 dan Pasal 274 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Asisten 

Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, adalah: 

1. Tugas 

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan yang selanjutnya disebut 

Asisten Deputi 1/III, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan olahraga pendidikan. 

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi 

Pengelolaan Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan 

olahraga pendidikan; 

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan; 

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan; dan 
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e. Pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan olahraga pendidikan. 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjiankinerja juga 

menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode waktu 

tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah 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 

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar 

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

 

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan telah membuat perjanjian kinerja 

tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang 

ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan 

Olahraga yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengelolaan 

Olahraga Pendidikan Tahun 2021 yang telah ditandatangani pada Bulan Maret 

2021, adalah sebagai berikut: 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator 

kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian 

kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya. Dalam mengukur kinerja 

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan mencakup kinerja sasaran dan 

kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output dan 

outcome, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang 

meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator 

masukan berupa dana, sedangkan indikator keluaran dan hasil meliputi jumlah 

orang, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya. 

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator 

kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja 

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja 

sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan 

indikator kinerja kegiatan terdiri dari: masukan (input), keluaran (output) dan 

hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator 

kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu 

mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam 

menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian 

sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran 

(output) atau hasil (outcome). 

 

2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan 

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai 
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capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi 

perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan 

manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas. 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, secara umum capaian 

indikator kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Tahun 2021 

adalah sebagai berikut: 

NO. 

SASARAN 

PROGRAM/KEGIAT

AN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

 

 

Jumlah provinsi yang 

terbina 

 

Jumlah provinsi 

dengan pendidikan 

yang terbina 

1 Keg 

 

1 Keg 

 

100% 

 

2. Meningkatnya naskah 

kebijakan 

pengembangan 

olahraga pendidikan 

yang disusun  dan 

dimanfaatkan 

Jumlah naskah 

kebijakan 

pengembangan 

olahraga pendidikan 

yang disusun dan 

dimanfaatkan 

2 Naskah 2 Naskah 

(NSPK) 

100% 

3. Meningkatnya pelatih 

olahraga pendidikan 

yang memiliki 

kompetensi di satuan 

pendidikan 

Jumlah pelatih 

olahraga pendidikan 

yang memiliki 

kompetensi di satuan-

satuan pendidikan 

90 Orang 90 Orang 100% 

4. Meningkatnya peserta 

kampanye olahraga 

Olimpik di sekolah 

Jumlah peserta 

kampanye olahraga 

Olimpik di sekolah 

50.000 

Orang 

358.352 

Orang 

716% 
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dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi. 

dasar, menengah, 

dan perguruan tinggi. 

5. Meningkatnya lembaga 

yang terfasilitasi 

Jumlah Lembaga 

yang Terfasilitasi 

dalam 

Pengembangan 

Olahraga Olimpik di 

Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Pendidikan 

Nonformal dan 

Informal Tingkat 

Nasional 

36 

Lembaga 

14 Lembaga 38% 

 

B. Evaluasi dan Capaian Analisis Kinerja 

Evaluasi sangat penting dilakukan 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 kegiatan inti organisasi. Indikator kinerja sasaran beserta target, 

realisasi, dan capaiannya pada tahun 2021 diuraikan berikut ini: 

1. Sasaran Program/Kegiatan 1, Indikator Kinerja 1 

SASARAN 

PROGRAM/K

EGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

Jumlah provinsi 

yang terbina 

Jumlah provinsi 

dengan dengan 

olahraga 

pendidikan yang 

terbina 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 
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a. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Olahraga Pendidkan 

di Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi 

Pada visi dan misi Kementerian 

Pemuda dan Olahraga, salah 

satunya menata sistem 

pembinaan dan pembangunan 

nasional yang menjamin 

kesinambungan dan 

interkoneksitas antar lembaga-

lembaga terkait di atas landasan pembinaan yang kuat, sehingga dapat 

dioptimalkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, baik mencakup 

aspek fisik, intelektual, sosial emosional dan moral, disamping pencapaian 

tujuan yang bersifat ekonomis. 

 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara perlahan mulai tertata 

dengan baik sesuai dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional 

yang secara jelas mendudukkan pada porsi dan secara proposional 

permasalahan keolahragaan di tanah air. Untuk dapat menata suatu sistem 

yang telah lama berjalan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. 

Seperti banyaknya daerah yang enggan untuk membina atlit namun saat ada 

event olahraga nasional berebut untuk membeli atlit adalah salah satu contoh 

yang masih banyak terjadi. 

 

Kebijakan umum yang bersifat teknis yang dapat diambil dalam upaya 

sinkronisasi pembinaan olahraga pendidikan antara Kementerian Pemuda 

dan Olahraga bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Pemerintah Daerah meliputi beberapa aspek manajerial sebagai berikut: (1) 

Upaya peningkatan kebugaran jasmani dan pembentukan gerak dasar yang 

baik dan benar bagi peserta didik melalui pendidikan jasmani, ekstrakurikuler 

olahraga, dan aktivitas jasmani lainnya disertai dengan pendidikan karakter; 

(2) Aktivitas jasmani harus berorientasi pada nilai-nilai pendidikan (juara 
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bukan tujuan utama; (3) Penyediaan peralatan olahraga sederhana dan atau 

modifikasi peralatan sesuai dengan kondisi lokal peserta didik; (4) 

Penyediaan Model latihan yang bersifat multilateral sebagai fondasi gerak 

jasmani yang baik dan benar; (5) pembentukan sistem pembinaan 

berjenjang bagi pelajar di seluruh Indonesia mulai dari tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional yang terwujud dalam 

pembentukan sentra-sentra pembinaan pelajar; (6) pengoptimalan peran 

organisasi keolahragaan yang bergerak dalam bidang olahraga pendidikan. 

 

Khusus untuk Jenjang Pembinaan pada sentra-sentra pembinaan usia dini 

sampai usia junior terlihat pada piramida berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenjang Sentra Pembinaan Tingkat Pelajar 

Untuk menampung talenta-talenta muda dibidang prestasi olahraga, perlu 

ada wadah atau sentra pembinaan yang terstruktur secara berjenjang sesuai 

dengan teori piramida.  

 

Dimulai dari pengembangan minat dan bakat para pelajar disekolah melalui 

kegiatan extrakurikuler maupun penyediaan klub-klub olahraga berbasis 

SENTRA PEMBINAAAN BERJENJANG 
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sekolah ataupun penyediaan kelas-kelas olahraga. Ditargetkan 66.042 

sekolah membuka kelas olahraga. 

 

Jenjang kelanjutan bagi siswa yang minat bakat diatas yang memiliki talenta 

tinggi untuk berkiprah di level Internasional perlu ditampung pada sentra 

khusus atlet, yang didalamnya menjalankan kurikulum Pendidikan secara 

khusus dan Latihan secara khusus serta disediakan asrama/camp secara 

khusus pula. Sentra yang sudah ada saat ini adalah PPLP di 34 Provinsi dan 

15 SKO, perlu dioptimalisasi dengan sumber daya yang standard, mulai dari 

nutrisi, peralatan latihan, jumlah kompetisi yang cukup, dan penyediaan 

pelatih yang handal.  

 

Diklat nasional untuk pelajar yang didalamnya untuk menampung potensi 

pelajar dari berbagai provinsi atau wilayah yang memiliki derajat 

keberbakatan yang sangat tinggi, yang siap diorbitkan ke pentas 

Internasional. Dalam hal ini dipusatkan di National Sport School Cibubur, 

Jakarta. Jenjang sentra pembinaan tertinggi adalah pusat pengembangan elit 

atlet (usia junior dan senior) yang dipusatkan di Hambalang Sport Olympic. 

 

Kemudian terkait dengan Potensi organisasi keolahragaan yang bergerak 

dalam bidang olahraga pendidikan perlu dioptimalkan dan perlu diorganisir, 

baik dari manajemen organisasinya, program kegiatannya dan juga sumber 

daya – sumber daya yang ada di lingkungan olahraga pendidikan.  

 

Organisasi para guru pendidikan jasmani seperti KKG (Kelompok Kerja Guru) 

Pendidikan Jasmani, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) guru 

pendidikan jasmani, IGORA (Ikatan Guru Olahraga),  IGTKI (Ikatan Guru 

Taman Kanak-Kanak Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), 

ISORI (Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia), AMKORI (Asosiasi Magister 

Olahraga Indonesia), APKORI (Asosiasi Profesor Olahraga Indonesia), IGI 

(Ikatan Guru Indonesia), IMORI (Ikatan Mahasiswa Olahrga Indonesia), NPC 
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(National Paralympic Committe),  PORTURIN (Persatuan Olahraga Tuna 

Rungu Indonesia), SOIna (Special Olympic Indonesia), PERTUNI (Persatuan 

Tuna Netra Indonesi), YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat), dan 

organisasi lainnya. 

 

Organisasi tersebut dioptimalkan perannya untuk mengajak masyarakat 

pelajar menjalankan gaya hidup aktif termasuk pula bagi pelajar penyandang 

disabilitas. Beberapa program atau langkah aksi yang perlu diprioritaskan 

adalah antara lain: 

• Melakukan koordinasi rutin dan komunikasi serta sinergi yang berkelanjutan; 

• Pelatihan-pelatihan manajemen organisasi yang intensif agar efektif dan 

optimal dalam menggerakkan olahraga bagi para pelajar; 

• KIE (Komunikasi, Infomasi dan Edukasi) dengan memanfaatkan teknologi 

informasi yang mudah menjangkau organisai olarhaga pendidikan yang 

berada di seluruh pelosok tanah air. 

• Memfasilitasi kemudahan akan tersedianya alat-alat peraga atau alat bantu 

pendidikan jasmani maupun aktifitas ekstrakurikuler di sekolah-sekolah baik 

sekolah umum maupun sekolah inklusi; 

• Meningkatkan motifasi organisasi agar lebih semangat dalam pengabdiannya 

melalui berbagai strategi seperti lomba-lomba, festival, studi banding, 

bimbingan teknis, pelatihan manajemen, dan penyediaan peralatan olahraga. 

Oleh karena itu, perlu adanya suatu proses pemantauan dan sinkronisasi 

secara berkala terkait kegiatan-kegiatan olahraga pendidikan yang telah 

terlaksana maupun yan akan datang sebagai bahan evaluasi serta acuan 

perkembangan pengelolaan olahraga pendidikan kedepan agar memiliki visi 

misi yang sejalan dengan lembaga dan stakeholder olahraga pendidikan. 

Menyikapi hal tersebut Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

dalam tugas dan fungsinya adalah Menyiapkan perumusan kebijakan di 

bidang olahraga pendidikan, dan berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembudayaan olahraga pendidikan.  
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Maksud dan Tujuan Kegiatan 

1. Maksud Kegiatan 

Untuk mensinergikan program dan kebijakan pengembangan olahraga 

dengan instansi terkait yang membidangi olahraga pendidikan serta 

stakeholder yang peduli dengan pengembangan olahraga. 

2. Tujuan Kegiatan 

Menyamakan persepsi dan mensinergikan kegiatan dan kebijakan 

pengembangan olahraga antar lembaga baik pusat maupun daerah. 

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Olahraga 

Pendidkan di Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi 

dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 April 2021 di Jakarta. 

 

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan: 

TAHUN 2021 REALISASI ANGGARAN 

PAGU Rp. 350.000.000,- 

Realisasi Rp. 347.847.000,- 

% 99% 

 

 

2. Sasaran Program/Kegiatan 2, Indikator Kinerja 1 

SASARAN 

PROGRAM/KE

GIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

Meningkatnya 

naskah kebijakan 

pengembangan 

olahraga 

Jumlah 

kebijakan 

pengembangan 

olahraga 

2 NSPK 2 NSPK 100% 
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pendidikan yang 

tersusun  

pendidikan yang 

tersusun  

 

Kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan, 

melalui: 

 

a. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan 

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

menjabarkan tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai keseluruhan 

aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, 

terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi 

pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, 

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan 

nasional. Untuk mewujudkan tujuan keolahragaan nasional tersebut, maka 

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui 

penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, 

komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, 

penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan 

pengawasan. 

 

Dalam rangka kegiatan di atas perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

pengembangan olahraga pendidikan perlu adanya pedoman yang akan 

menjadi petunjuk sekaligus rambu-rambu dalam pengembangan kegiatan 

olahraga pendidikan. Untuk itu perlu adanya penyusunan Naskah Pedoman 

Kegiatan Olahraga Pendidikan yang merupakan bagian integral dari sistem 

keolahragaan nasional di Indonesia, yang selanjutnya setelah Naskah 

Pedoman Kegiatan Olahraga Pendidikan di atas tersusun dalam bentuk 

Naskah Peraturan Menteri ataupun Keputusan Menteri Pemuda dan 

Olahraga yang pada tahun 2021 ini akan difokuskan pada penyusunan 
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Naskah Standar Pelayanan Minimal Olahraga Pendidikan disinkronkan 

dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Kementerian Kesehatan. Sinkronisasi program dengan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan dan mendapat perhatian dalam 

rangka meningkatkan kebugaran jasmani dan partisipasi peserta didik 

dalam berolahraga. Selain itu, sinkronisasi program dengan kementerian 

kesehatan dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

yang merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mencegah stunting pada 

anak.  

 

Selain itu, dalam upaya mendukung target Desain Besar Olahraga Nasional 

di bidang olahraga pendidikan terkait pembinaan dan pengembangan 

potensi minat dan bakat peserta didik di satuan-satuan pendidikan perlu 

adanya suatu wadah seperti ekstrakurikuler/klub olahraga sekolah yang 

memfasilitasi minat dan bakat tersebut. Selanjutnya perlu adanya suatu 

kompetisi/festival olahraga sehingga memacu semangat dan 

menumbuhkan sikap pantang menyerah peserta didik. Sepakbola 

merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari khususnya 

oleh peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Melalui Inpres No. 3 

Tahun 2019 Tentang Percepatan Persepakbolaan Indonesia, Presiden 

Republik Indonesia mengintruksikan kepada Kementerian dan Lembaga 

untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan prestasi persepakbolaan 

Indonesia.  Sesuai dengan Inpres tersebut salah satu tugas Kemenpora 

adalah menyusun dan menetapkan petunjuk/pedoman teknis kepada 

Kementerian /Lembaga terkait percepatan pembangunan persepakbolaan 

nasional. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun petunjuk teknis 

percepatan pembangunan persepakbolaan bagi Kementerian/Lembaga. 
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Selanjutnya dalam mendukung target Desain Besar Olahraga Indonesia di 

Satuan pendidikan Tinggi, Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

bersama dengan mitra bestari yaitu pakar-pakar olahraga pendidikan dalam 

hal ini melakukan kerjasama dengan Aosiasi Profesor Keolahrgaan 

Indonesia (APKORI), Asosiasi Magister Keolahragaan Indonesia (AMKORI), 

Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI) untuk mendorong penelitian-

penelitian olahraga pendidikan yang kemudian dituangkan dalam bentuk 

naskah artikel dan/atau jurnal penelitian olahraga pendidikan. Jurnal 

olahraga pendidikan ini untuk memberikan kesempatan pada ilmuwan di 

perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga penelitian olahraga untuk 

berkarya ilmiah melalui forum-forum penelitian, karya ilmiah, penulisan 

jurnal maupun forum ilmiah lain yang bisa memberikan wacana baru dan 

pengkayaan keilmuan olahraga bagi para pemangku kepentingan 

(stakeholder). Jurnal olahraga pendidikan ini diharapkan mampu 

mendorong dan meningkatkan penelitian dan penulisan karya ilmiah 

sehingga akan memacu lahirnya inovasi-inovasi dalam pengembangan 

olahraga pendidikan seperti model pembelajan yang menarik bagi peserta 

didik, sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, metode 

peningkatan kebugaran jasmani yang ideal bagi peserta didik, dll. 

 

Naskah Pedoman Kegiatan Olahraga Pendidikan dan Jurnal Pengembangan 

Olahraga Pendidikan agar dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan 

dan stakeholder terkait khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

maka perlu untuk dicetak untuk diperbanyak, kemudian disebarluaskan dan 

dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh untuk dapat diimplementasi 

dalam kegiatan olahraga pendidikan baik melalui jalur formal dan non 

formal. 

 

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, maka pada Tahun Anggaran 

2021 Asdep Olahraga Pengelolaan Olahraga Pendidikan pada Deputi Bidang 
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Pembudayaan Olahraga akan melaksanakan kegiatan ”Penyusunan 

Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan”. 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

a. Maksud Kegiatan 

Maksud kegiatan ini adalah menyusun/membuat/merancang Naskah 

Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan, yang kemudian akan 

dilakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait. 

b. Tujuan Kegiatan 

1) Adanya acuan/pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan 

olahraga pendidikan. 

2) Adanya dasar kebijakan dalam pengembangan olahraga pendidikan. 

3) Adanya Informasi untuk masayarakat tentang olahraga pendidikan. 

4) Adanya Naskah Akademis berupa Jurnal Olahraga Pendidikan dalam 

rangka mendukung Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan. 

 

b. Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Kompetisi Olahraga 

Pendidikan pada Satuan -Satuan Pendidikan 

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional pasal 75, bahwa: “masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan 

keolahragaan”, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, 

profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan 

prinsip keterbukaan dan kemitraan. 

Masyarakat dimaksud, baik yang ada diperkotaan maupun di pedesaan. 

Pembudayaan olahraga perlu dimulai dari masyarakat di pedesaan hingga 

masyarakat perkotaan dengan memperhatikan unsur-unsur 5 M (Murah, 

Meriah, Menarik, Massal, dan Manfaat). Untuk menjadikan masyarakat 

berbudaya olahraga maka berbagai faktor harus dilaksanakan baik oleh 
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pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Guna 

mendorong masyarakat gemar berolahraga maka program pemerintah 

sebagai rintisan bagi terciptanya gerakan budaya berolahraga hendaknya 

dilaksanakan secara teratur, terukur, dan sistemik. 

Hasil yang ingin diperoleh dari pembudayaan olahraga pada masyarakat 

antara lain adanya tingkat kebugaran dan kesehatan masyarakat yang tinggi 

sehingga akan memberikan dampak kepada munculnya bibit-bibit 

olahragawan sekaligus sesuai dengan program pemerintah untuk 

menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh. Munculnya bibit-bibit 

olahragawan yang kedepannya akan menjadi atlet berprestasi perlu dijaring 

dan dibina secara berjenjang dan berkesinambungan.  

Disamping itu, Untuk mengarahkan penyadaran olahraga di masyarakat 

mulai usia dini dengan sasaran pelajar salah satunya adalah dengan melalui  

pembinaan cabang olahraga sepak bola yang sangat populer di Indonesia. 

Untuk itu penting adanya regulasi 

yang tepat yang dikembangkan 

sebagai pedoman pembinaan 

olahraga di lingkungan 

masyarakat/sekolah untuk 

pelajar/anak usia dini salah 

satunya dengan mengembangan 

Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Pendidikan Melalui Ekstrakurikuler Olahraga.  

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

1. Maksud Kegiatan 

Maksud.kegiatan.ini.adalah.menyusun/membuat/merancang Pedoman 

Kegiatan Olahraga Pendidikan. 
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2. Tujuan Kegiatan 

a). Tersusunnya naskah petunjuk teknis penyaluran bantuan olahraga 

pendidikan. 

b). Tersusunnya naskah rumusan petunjuk teknis tentang percepatan 

pembangunan persepakbolaan nasional untuk 

Kementerian/Lembaga. 

 

Kegiatan Penyusunan Pedoman Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan 3 

(tiga) kegiatan yaitu: 

- Penyusunan NSPK berupa Draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Olahraga Pendidikan 4 s.d. 6 Maret 2021 

- Penyusunan NSPK berupa Draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Olahraga Pendidikan 20 s.d 22 April 2021  

- Penyusunan Pedoman Pembinaan Kompetisi Olahraga pada tanggal 

14 s.d. 16 Juni 2021  

- Sosialisasi Pedoman Pembinaan dan Kompetisi Olahraga Pendidikan 

pada Satuan-satuan Pendidikan dilaksanakan pada bulan November 

2021 

 

c. Penyusunan Juknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan 

Nasional bagi Kementerian/Lembaga  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2021 dan 30 November 

s.d. 2 Desember 2021 di Jakarta 
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Realisasi Pelaksanaan Kegiatan: 

TAHUN 2021 REALISASI ANGGARAN 

PAGU Rp. 669.800.000,- 

Realisasi Rp. 664.150.701,- 

% 99% 

 

3. Sasaran Program/Kegiatan 3, Indikator Kinerja 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan, 

melalui: 

 

a. Pelatih Instruktur/Pelatih Dasar Cabang Olahraga 

Unggulan/Prioritas/Strategis Olimpik pada Satuan Pendidikan 

Tinggi/Sederajat 

 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

Meningkatnya 

pelatih olahraga 

pendidikan yang 

memiliki 

kompetensi di 

satuan-satuan 

pendidikan 

Jumlah pelatih 

olahraga 

pendidikan yang 

memiliki 

kompetensi di 

satuan-satuan 

pendidikan 

90 Orang 90 Orang 100% 
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Pengelolaan olahraga pada 

semua jenis dan jenjang satuan 

pendidikan harus mendapat 

perhatian yang besar terhadap 

sistem pembinaan keolahragaan 

nasional karena perlu dilakukan 

sejak usia dini secara 

berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Pembudayaan olahraga yang dilakukan sejak usia dini 

merupakan langkah guna mancapai kualitas sumber daya manusia yang 

sehat jasmani dan rohani masyarakat Indonesia.  Guru Pendidikan Jasmani 

olahraga dan kesehatan (PJOK) pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah serta tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup 

komplek, baik sebagai pendidik, pembentukan karakter, meningkatan tingkat 

kebugaran dan diupayakan dapat sebagai pembina terhadap cabang 

olahraga yang diminati oleh peserta didik usia dini.  Untuk itu perlu pola yang 

sinergis untuk dapat memberikan dukungan dan perhatian kepada guru PJOK 

dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.  

 

Berdasarkan hal tersebut di 

atas, Asisten Deputi 

Pengelolaan Olahraga 

Pendidikan, Deputi Bidang 

Pembudayaan Olahraga 

Kementerian Pemuda dan 

Olahraga memberikan 

perhatian terhadap guru PJOK 

untuk mendapatkan pelatihan sebagai instruktur/pelatih dasar pada satuan 

pendidikan dasar, menengah dan tinggi terhadap cabang olahraga yang 

dibina disekolah dan diutamakan untuk cabang olahraga unggulan 
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olimpik sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (bulutangkis, angkat 

besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap 

sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistic, pencak silat dan sepakbola) 

sehingga akan memberikan andil dan kontribusi terhadap pembinaan 

olahraga bagi peserta didik dalam rangka mendukung peningkatan prestasi 

olahraga Indonesia.  

 

Selain itu untuk mendukung Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Persepakbolaan Nasional, selain melakukan pembinaan 

terhadap atlet-atlet muda potensial, Pemerintah juga harus menyiapkan 

Sumber Daya Manusia khususnya pelatih cabang olahraga sepakbola yang 

memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam upaya meningkatkan prestasi 

sepakbola nasional. Peningkatan mutu/kompetensi tenaga keolahragaan 

bagi guru PJOK pada satuan pendidikan dasar dan menengah sangat 

diperlukan guna pemerataan kompetensi dan penyaluran informasi terbaru 

berkenaan dengan ilmu kepelatihan dan keolahragaan yang terus 

berkembang, sehingga para guru PJOK dibekali kemampuan untuk menjadi 

pelatih atau pembina olahraga yang lebih spesifik.   

Peningkatan mutu/kompetensi tenaga keolahragaan bagi guru PJOK sebagai 

akar rumput dalam pembinaan keolahragaan secara berjenjang dan 

berkelanjutan terutama cabang olahraga unggulan olimpik. Pembekalan ilmu 

keolahragaan bagi guru PJOK merupakan pondasi untuk dapat melihat peserta 

didik yang memiliki potensi dan bakat khususnya cabang olahraga unggulan 

olimpik sehingga dapat ditindaklanjuti melalui pembentukan klub olahraga di 

sekolah atau menyaluran kepada klub-klub olahraga. Selain mampu 

mengidentifikasi bakat, guru PJOK diharapkan mampu menjadi pelatih fisik 

yang mempunyai kualifikasi untuk meningkatkan kebugaran peserta didik 

serta meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam berolahraga sekaligus 

menjadi pelatih cabang olahraga olimpik sesuai dengan Desain Besar Olahraga 

Nasional khususnya dalam cabang olahraga sepakbola).  
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Kegiatan pelatihan pelatih/instruktur dasar cabang olahraga unggulan olimpik 

khusunya cabang olahraga sepakbola dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari 

dengan menggunakan pendekatan andragogi partisipatori yang dipadukan 

dengan praktek lapangan (field based training) sehingga peserta diharapkan 

selain mampu memahami teori kepelatihan, peserta kegiatan dapat dan 

mampu menerapkan teori kepelatihan yang didapatkan dengan langsung 

praktek di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. KONI dan induk organisasi cabang olahraga 

unggulan olimpik yang secara bersama-sama mengembangkan pola pembinan 

mulai dari tingkat sekolah dasar berdasarkan pada potensi daerah. 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

a. Maksud Kegiatan 

Peningkatan mutu dan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan dan sebagai pelatih yang berkompetensi untuk mengembangkan 

olahraga di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

a. Menumbuhkembangkan profesionalisme pelaksana olahraga 

pendidikan untuk mengembangkan kompetensi diri. 

b. Meningkatkan wawasan dan pemahaman pelaksana pembinaan 

olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. 

c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan 

dan menentukan starategi pembinaan keolahragaan di sekolah. 

d. Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang ilmu kepelatihan 

untuk melihat potensi, minat dan bakat peserta didik terhadap cabang 

olahraga.  



 

29 
 

e. Mengembangkan peran guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di sekolah untuk mejadi pelatih dan pembina cabang 

olahraga. 

i. Memberikan peluang kepada guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan membentuk klub olahraga dan melakukan pembinaan 

cabang olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki 

 

Penyelenggaraan Pelatihan Instruktur/Pelatih pada Satuan Pendidikan Tinggi 

dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu: 

1. Kegiatan Pelatihan Pelatih Cabor Sepak Bola (Lisensi D PSSI) bagi Guru 

PJOK/Pelatih SSB Se-DIY di Yogyakarta pada tanggal 11 s.d 17 Juni 2021 

2. Kegiatan Pelatihan Pelatih Cabor Sepak Bola (Lisensi D PSSI) bagi Guru 

PJOK/Pelatih SSB Kab Soreang, Bandung Tanggal 4 s.d 10 Desember 

2021 

 

TAHUN 2021 REALISASI ANGGARAN 

PAGU Rp. 450.000.000,- 

Realisasi Rp. 439.753.000,- 

% 98% 
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4. Sasaran Program/Kegiatan 4, Indikator Kinerja 1 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

Meningkatnya 

peserta kampanye 

olahraga Olimpik di 

sekolah dasar, 

menengah, dan 

perguruan tinggi  

 

 

 

Jumlah peserta 

olahraga yang 

difasilitasi di 

sekolah dasar, 

menengah, 

dan perguruan 

tinggi 

pendidikan 

nonformal dan 

informasi 

50.000 

Orang 

358.352 

Orang 

716% 

 

Realisisasi volume kegiatan kampanye/festival olahraga pendidikan  

NO KEGIATAN 
REALISASI/

VOLUME 

1 

 

Festival Olahraga Pendidikan Pada Bidang 

Pendidikan Dasar, di Bandung 

2500 Orang 

2. 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Indramayu 

3000 Orang   

3. 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Padang  

3000 Orang 

4 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Cirebon, 

3000 Orang 
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5 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Sumedang,   

3000 Orang 

6 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Kab. Manggarai Barat, 

1500 Orang 

7 
Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on 

Olimpic Sport), di Majalengka,  

2500 Orang 

8 

Festival Olahraga Pendidikan Menengah (Based 

on Olimpic Sport), di Sukabumi, tanggal 9 s.d 23 

Oktober 2021  

1500 Orang 

 

9 

Instagram  RAFFI AHMAD (RaffiNagita1717  

raffinagita1717 

https://www.instagram.com/tv/CYGl2cqoAFu/?u

tm_medium=copy_link 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 

2022  

244,434 tayang 

10 

Tiktok RAFFI AHMAD (RaffiNagita1717 

https://www.tiktok.com/t/ZSeHp4Sqq/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 

2022 

45,800 tayang 

11 

Instagram Bodyfitbybagus 

https://linktr.ee/Bodyfitbybagus 

https://www.instagram.com/tv/CYDS6OMqkGy/

?utm_medium=share_sheet 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022  

2,004 tayang 

12 

Youtube Bodyfitbybagus 

https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpe

CRM 

Dengan jumlah Views pertanggal 4 Januari 2022 

 11,654 tayang 

https://www.instagram.com/raffinagita1717/
https://www.instagram.com/tv/CYGl2cqoAFu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYGl2cqoAFu/?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/t/ZSeHp4Sqq/
https://linktr.ee/Bodyfitbybagus
https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpeCRM
https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpeCRM
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13 

Youtube skwadfitness 

https://www.instagram.com/tv/CYDyybCL-

jL/?utm_medium=share_sheet 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 

492 tayangan 

14 

Tiktok Bodyfitbybagus 

https://vt.tiktok.com/ZSeuAHvcq/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 

2022 

6.539 Tayang 

15 

www.bola.net Ig TV 

https://www.instagram.com/p/CYD7naPFmVw/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 

2,883 tayang 

16 

Faccebook Kemenpora RI 

https://fb.watch/akL0evRn7J/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 

2022 

671 tayang 

17 

Instagram Kemenpora RI 

https://www.instagram.com/p/CYDf71rgYB7/  

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022 

3.232 tayang 

18 

Youtube Kemenpora RI (Ayo Olahraga Channel) 

https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJ

kY  

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 

2022  

650 tayang 

https://vt.tiktok.com/ZSeuAHvcq/
http://www.bola.net/
https://www.instagram.com/p/CYD7naPFmVw/
https://fb.watch/akL0evRn7J/
https://www.instagram.com/p/CYDf71rgYB7/
https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJkY
https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJkY
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a. Penyelenggaraan Kampanye/Festival Olahraga Pendidkan 

Olahraga Pendidikan  

Melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara perlahan mulai 

tertata dengan baik dengan adanya Undang-undang Sistem Keolahragaan 

Nasional yang secara jelas 

mendudukkan pada porsi dan 

secara proporsional permasalahan 

keolahragaan di tanah air. 

Pentahapan seperti pemasalan, 

pemantauan, pembibitan, 

pemusatan latihan dan kompetisi 

merupakan langkah dalam 

membina dan mengembangkan keolahragaan.  

 

Pemasalan olahraga untuk masyarakat merupakan salah satu syarat untuk 

membiasakan dan membudayakan berolahraga di masyarakat, khususnya di 

lingkungan masyarakat pendidikan baik formal, nonformal dan informal 

sebagai salah satu pilar dari pola pembinaan olahraga tanah air. Dengan 

pemasalan olahraga secara terus menerus diharapkan akan terjadi proses 

pembudayaan olahraga di masyarakat. Olahraga juga dapat memiliki arti 

yang strategis bagi nation and character building atau pembangunan watak 

bangsa. Berdasarkan data Balitbang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pelajar yang sangat aktif hanya 2.1 persen sedangkan pelajar 

bugar kategori baik sekali hanya 0,14 persen, berdasarkan data 

Merdeka.com 2018 cara belajar, cara bekerja, dan gaya hidup anak muda 

yang serba gadget/digital (90%). Maka, upaya sosialisasi dalam rangka 

menyamakan alur pikir pentingnya pemasalan dan pembudayaan olahraga 

yang salah satunay melalui olahraga pendidikan tersebut harus terus 

dilakukan secara masif dan berkelanjutan. 
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Merujuk pada pola pembangunan olahraga sudah seyogyanya pembuatan 

program yang ditujukan dengan sasaran peserta didik pada satuan pendidikan 

yang ada di kemas sedemikian rupa sehingga program berjalan secara 

sistematis, berjenjang dan berkesinambungan.   

 

Olahraga yang sesungguhnya ialah pembinaan dan pembentukan fisik, mental 

bertanding, sportivitas serta penanaman karakter. Contohnya, pemain sepak 

bola di Indonesia sedari dini harus 

ditanamkan bermain bola tidak lagi 

hanya sekadar berlari dan menendang. 

Tetapi filosofi kerjasama tim, ketepatan 

menggunakan teknik dan skill, 

pemahaman taktik serta strategi dasar 

sudah harus dimiliki. Bila ini yang 

dilakukan, maka National and Character Building pun akan mudah dilaksanakan. 

Menjadikan bangsa Indonesia yang pemenang, memiliki mental tak kenal 

menyerah, dan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa pemenang. 

 

Contoh lain misalnya mengolah “kulit bundar” juga mengajarkan kepada anak-

anak tentang ketundukan pada sistem, pemahaman pada posisi, tugas, dan 

fungsi yang tepat. Selain itu, juga penanaman kemandirian serta disiplin diri yang 

dibangun untuk mencapai tujuan, yakni prestasi baik individu maupun tim. 
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Menyikapi hal tersebut Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dalam 

tugas dan fungsinya adalah Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang olahraga 

pendidikan, dan berfungsi sebagai 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembudayaan olahraga 

pendidikan bermaksud mengadakan 

kegiatan “Kampanye Olahraga 

Olimpik pada Satuan Pendidikan 

Formal, Nonformal dan Informal’”. 

 

Kegiatan kampanye cabang olahraga unggulan olimpik pada satuan-satuan 

pendidikan baik formal, nonformal dan informal ini kemudian diimplementasikan 

melalui kegiatan festival olahraga pendidikan di satuan pendidikan formal mulai 

tingkat pendidikan dasar dalam rangka memperkenalkan dan mengembangkan 

olahraga pada tingkat grassroot hingga ranah sport science pada tingkat 

pendidikan tinggi. Tujuan utama adalah 

membuat anak sejak dini mengenal dan 

menyukai olahraga sehingga akan 

merubah pola pikir akan kegemarannya 

untuk beraktivitas fisik secara rutin 

sesuai usianya melalui berbagai bentuk-

bentuk permainan olahraga misalnya 

saja melalui  kid’s atletik, panahan untuk anak, manipulasi angkat besi unntuk 

anak, daa cabang olahraga lainnya. 

 

Selain itu kegiatan kampanye olahraga pada satuan pendidikan diwujudkan pula 

melalui kegiatan kompetisi olahraga pendidikan nonformal setingkat sekolah 
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dasar, sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas baik untuk 

cabang olahraga unggulan Olympic /prioritas medali 

dan/atau cabang olahraga strategis/popular Indonesia 

seperti sepakbola dan pencak silat.  Kegiatan kompetisi 

olahraga pendidikan nonformal yang telah 

diselenggarakan Kemenpora sejak tahun 2015 dengan 

jumlah peserta yang terus meningkat setiap tahunnya 

hingga tahun 2019 adalah kompetisi sepakbola 

kelompok usia 12; 14; 16; 17 (putri) dan 21 

(mahasiswa) sebagai wujud implementasi kompetisi 

bagi pelajar pada satuan pendidikan nonformal seperti 

Sekolah Sepak Bola, Akademi Sepakbola, dan satuan-

satuan pendidikan nonformal lainnya yang berbasis olahraga. 

 

Melalui kegiatan-kegiatan kampanye olahraga 

pendidikan tersebut diharapkan bukan hanya 

menguatkan fisik, tetapi juga sebagai media penanaman 

pendidikan karakter dimana olahraga dapat membangun 

disiplin, membangun karakter sportif (bahwa menang 

dan kalah itu biasa), membangun karakter pejuang dan 

pekerja keras, memperkuat karakter kolaborasi dalam 

teamwork dan bahkan memperkokoh jiwa patriotisme 

dan nasionalisme dengan target utama adalah 

meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

1. Maksud Kegiatan 

Membudayakan olahraga di kalangan peserta didik pada satuan pendidikan 

formal, nonformal dan informal yang berbasis pelajar dalam upaya penanaman 

dan membangun karakter melalui kegiatan yang membugarkan jasmani yang 
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menyenangkan, selain sebagai wadah untuk berkompetisi untuk dirinya sesuai 

usia, menjalin persahabatan antar sesama sehingga dapat membangun 

karakter bangsa yang berjiwa ksatria. 

 

2. Tujuan Kegiatan 

Membangun kebiasaan dan membudayakan olahraga di kalangan peserta 

didik di satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal dan 

informal dalam membentuk karakter bangsa. 

 

b. Kegiatan Kampanye/Festival Olahraga Pendidikan yang dilaksanakan 

di beberapa daerah yaitu: 

1. Festival Olahraga Pendidikan Pada Bidang Pendidikan Dasar, di Bandung 

Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan secara Virtual 2500 Orang  

 

2. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di Indramayu, 

tanggal 20 Agustus s.d 3 September 2021    

Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan secara Virtual 3000 Orang    
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3. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di Padang 

Tanggal 10 s.d 13 Desember 2021 

Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan secara Virtual 3000 Orang 

 

 

4. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di Cirebon, 

tanggal 20 Agustus s.d 3 September 2021  

Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan secara Virtual 3000 Orang 

 

5. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di 

Sumedang, tanggal 25 Oktober s.d.  10 Nopember 2021 

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan secara Virtual 3000 

Orang 
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6. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di Kab. 

Manggarai Barat, tanggal 25 s.d 28 Nopember 2021 

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan secara Virtual 1500 

Orang 

                          

 

7. Festival Olahraga Pendidikan Dasar (Based on Olimpic Sport), di 

Majalengka, Tanggal 15 s.d.  24 September 2021.  

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan secara Virtual 2500 

Orang  
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8. Festival Olahraga Pendidikan Menengah (Based on Olimpic Sport), di 

Sukabumi, tanggal 9 s.d 23 Oktober 2021  

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlombaan secara Virtual 1500 

Orang 

 

 

c. Kampanye Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2021 bagi Pelajar di 

Satuan-Satuan Pendidikan 

Dengan kampanye senam kesegeran jasmani dengan menggunakan publikasi 

media online live streaming (medsos) yang sudah tersebar dan jumlah 

penayangan antara lain: 

 

1. Instagram Raffi Ahmad and Nagita Slavina 

raffinagita1717 

https://www.instagram.com/tv/CYGl2cqoAFu/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/raffinagita1717/
https://www.instagram.com/tv/CYGl2cqoAFu/?utm_medium=copy_link
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Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 9.308 Likes 

244,434 tayangan 

 

 

2. Tiktok Raffi Ahmad (RaffiNagita1717) 

https://www.tiktok.com/t/ZSeHp4Sqq/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 4800 tayangang 

 

 

 

https://www.tiktok.com/t/ZSeHp4Sqq/
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3. Instagram Bodyfitbybagus 

https://linktr.ee/Bodyfitbybagus 

https://www.instagram.com/tv/CYDS6OMqkGy/?utm_medium=share_sheet 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 2,004 tayangan 

 

 

 

4. Youtube Bodyfitbybagus 

https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpeCRM 

Dengan jumlah Views pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 11,654 

 

 

https://linktr.ee/Bodyfitbybagus
https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpeCRM
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5. Youtube skwadfitness 

https://www.instagram.com/tv/CYDyybCL-jL/?utm_medium=share_sheet 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 492 tayangan 

 

 

6. Tiktok Bodyfitbybagus 

https://vt.tiktok.com/ZSeuAHvcq/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 6.539 Tayang 

 

 

 

 

https://vt.tiktok.com/ZSeuAHvcq/
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7. www.bola.net 

https://www.instagram.com/p/CYD7naPFmVw/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022 sebanyak 2,883 tayangan 

 

 

8. Faccebook Kemenpora RI 

https://fb.watch/akL0evRn7J/ 

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022 sebanyak 671 tayangan 

 

 

9. Instagram Kemenpora RI 

https://www.instagram.com/p/CYDf71rgYB7/  

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022 sebanyak 3.232 tayangan 

http://www.bola.net/
https://www.instagram.com/p/CYD7naPFmVw/
https://fb.watch/akL0evRn7J/
https://www.instagram.com/p/CYDf71rgYB7/
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10. Youtube Kemenpora RI (Ayo Olahraga Channel) 

https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJkY  

Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022 sebanyak 650 tayangan 

 

 

 

TAHUN 2021 REALISASI ANGGARAN 

PAGU Rp. 3.192.999.000,- 

Realisasi Rp3.175.759.441,- 

% 99% 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJkY
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5. Sasaran Program/Kegiatan 5, Indikator Kinerja 1 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET  REALISASI % 

Meningkatnya 

lembaga yang 

terfasilitasi 

Jumlah Lembaga 

yang Terfasilitasi 

dalam 

Pengembangan 

Olahraga Olimpik di 

Perguruan Tinggi 

dan Lembaga 

Pendidikan 

Nonformal dan 

Informal Tingkat 

Nasional 

36 

Lembaga 

14 Lembaga 38% 

 

a. Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal 

Tingkat Nasional 

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahraga, ketenagaan, 

pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta 

penghargaan keolahragaan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur 

pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau 

ekstrakurikuler, dengan pelaksanaan secara tersruktur dan berjenjang. Setiap 

satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan 

pendidikan yang setingkat.  Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan  dapat 

dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan international. Untuk 

menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap 

jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat 
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pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakan kompetisi 

olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.  Penyelenggara kejuaraan olahraga 

wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan 

ketentuan daerah setempat. Penyelenggara kejuaraan olahraga yang 

mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari 

induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan 

peundang-undangan.  

 

Pembinaan dan pengembangan olahraga di satuan pendidikan tinggi dapat 

dilakukan dengan kegiatan keolahragaan melalui unit kegiatan kemahasiswaan 

kecabangan olahraga, kejuaraan, pelatihan maupun pengembangan literasi 

keolahragaan, sehingga mahasiswa paham akan esensi dan tujuan dari aktivitas 

fisik yang dilakukan. Pengembangan literasi keolahragaan dalam proses 

pembinaan dan pengembangan olahraga di satuan Pendidikan Tinggi salah 

satunya adalah melalui program pendidikan Keolahragaan di Politeknik Olahraga 

Indonesia, Pelembang. Politeknik Olahraga Indonesia (POI) merupakan 

politeknik olahraga pertama yang ada di Indonesia. POI diresmikan pada 21 

November 2017 dengan tiga program studi yaitu: manajemen industri olahraga, 

kepelatihan olahraga dan analis performa olahraga. Ketiga program studi 

tersebut merupakan harapan dan jawaban akan tantangan dalam menghadapi 

kebutuhan global dan persaingan olahraga di kancah nasional dan internasional, 

baik di sektor industri olahraga maupun di dalam perkembangan keilmuan 

keolahragaan. Program studi manajemen industri olahraga mengharapkan 

mahasiswa mampu melihat potensi industri olahraga (sport industry) yang 

sangat besar dari pelaksanaan event olahraga baik lingkup Nasional maupun 

Internasional dan potensi perkembangan olahraga di industri pariwisata (sport 

tourism), sehingga memberikan dampak yang sangat besar dalam pemasalan 

olahraga dan menjamurnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 

masyarakat dengan pangsa pasar pelaku dan penikmat olahraga, sedangkan 

program studi kepelatihan olahraga dan analis performa olahraga diharapkan 

mahasiswa mampu untuk meningkatkan prestasi olahraga melalui pemanfaatan 
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keilmuan olahraga (sport science) guna mendukung peningkatan performa atlit. 

Seni melatih mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembinaan 

atlet, dengan metode melatih yang tepat dan pemanfaatan ilmu keolahragaan 

bukan tidak mungkin Indonesia dapat bersaing dengan Negara-negara yang 

selalu mendominasi event keolahragaan tingkat Asia maupun Dunia. POI 

berlokasi di kawasan Jakabaring Sport City Palembang provinsi Sumatera Selatan 

karena kawasan tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas keolahragaan yang 

lengkap dan berstandar internasional. Sehingga nantinya mahasiswa POI dapat 

memanfaatkan semua fasilitas tersebut secara maksimal dan dapat menunjang 

perkembangan dan peningkatan keilmuaan dalam bidang keolahragaan.  

Implementasi keilmuan yang di dapat dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran dapat secara langsung diaplikasikan melalui praktek kuliah dan 

pemanfaatan fasilitas keolahragaan yang bertaraf Internasional di komplek 

Jakabaring Sport City.  

 

Dalam perjalanannya, POI mengalami beberapa kendala dan harus mendapatkan 

perhatian, bantuan dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah memberikan 

bantuan dan dukungan dengan melakukan integrasi Mahasiswa eks POI ke 

Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya, tanpa mengurangi esensi dari tujuan awal 

didirikannya POI. Program integrasi mahasisws eks POI ke program pendidikan 

jasmani dan kesehatan diharapkan dapat memfasilitasi para mahasiswa eks POI 

untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya. Melalui program studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan diharapkan mahasiswa mampu menjadi 

pendidik dan garda terdepan dalam pembudayaan olahraga melalui 

penyampaian literasi olahraga (manfaat dan cara melakukan olahraga yang baik 

dan benar), menggerakkan masyarakat untuk berolahraga dalam upaya untuk 

menjaga kebugaran tubuh, dan pentingnya gaya hidup aktif dan sehat (active 

and healthy life style). 
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Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan 

berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

publik.  Menyikapi hal tersebut Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Deputi 

Bidang Pembudayaan Olahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan 

memberikan fasilitasi pembinaan olahraga pendidikan kepada satuan pendidikan 

sebagai bentuk bantuan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bagi 

peserta agar lebih menghargai arti dan makna olahraga serta mencintai dan 

manjadikan olahraga sebagai kebutuhan dan lifestyle serta untuk mencapai 

prestasi dalam cabang olahraga mulai dari masa sekolah. 

 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 

1. Maksud Kegiatan 

Kegiatan pemberian fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan di perguruan tinggi, lembaga pendidikan nonformal dan informal 

tingkat nasional bermaksud memberikan dukungan terhadap pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan yang telah dilakukan di perguruan tinggi, 

lembaga pendidikan non-formal dan informal. 

2. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan pemberian fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan di satuan pendidikan bertujuan sebagai stimulus bagi lembaga 

satuan pendidikan untuk terus mengembangan olahraga dengan kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi, satuan pendidikan nonformal 

dan informal. 

 

Lembaga penerima bantuan: 

a.  Fasilitiasi Kegiatan Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan Tinggi 

Pemberian Fasilitasi diberikan kepada lembaga yang membantu dalam 

pengembangan olahraga pendidikan pada perguruan tinggi antara lain: 

1. Asosiasi Pemuda Peduli Olahraga dan Unigal Virual Run 
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2. Yayasan Ikhlas Salman Al-Farisiy 

3. Yayasan  A-Three Bina Prestasi Indonesia 

4. IKA UPI KOMISARIAT FPOK-Penyaluran bantuan dalam rangka 

Penyelenggaraan Seminar Penerapan Sport Science 

5. Asosiasi Pemuda Peduli Olahraga Indonesia International Conference On 

Sports, Health, and Physical Education (ISMINA) di Kota Semarang 

 

b. Fasilitasi Biaya Pendidkan Mahasiswa Integrasi Politeknik Olahraga Indonesia 

antara lain: 

Fasilitasi Biaya Pendidkan Mahasiswa Integrasi Politeknik Olahraga Indonesia 

(POI) ke Universitas Sriwijaya (UNSRI)  

c. Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal 

Tingkat  Nasional antara lain: 

1. Bantuan Untuk Forum Kawistara Madani Dan Yayasan Shakirha Misri 

Berdikari 

2. Bantuan Untuk Lembaga Forum NTT bisa 

3. Antuan Untuk Kopcinvest - Kbpp Polri 

4. Bantuan Untuk Perkumpulan Bina Generasi Muda Perwira  

5. Yayasan Teknologi Olahraga Digital 

6. Bantuan Kepada Yayasan Felixius Piterson Kab, Yayasan Jakarta Bina 

Tama 

7. Yayasan Shakirha Misri Berdikari 

8. Yayasan Jakarta Bina Tama 

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan: 

TAHUN 2021 REALISASI ANGGARAN 

PAGU Rp. 4.037.216.000,- 

Realisasi Rp. 3.974.288.629,- 

% 98% 
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C. Realisasi Anggaran 

Adapun realisasi anggaran pada Asisten deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

NO NAMA KEGIATAN  NILAI ANGGARAN  

 [1] [2] [3] 

1 
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program 

dengan Stakeholder 

                                   

347.847.600  

2 
Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan 

Pengembangan Olahraga Pendidikan 

                                   

664.150.700  

3 
Penyusunan Jurnal Pengembangan Olahraga 

Pendidikan 

                                

226,043,086  

4 
Pemberian Fasilitasi Pembinaan dan 

Pengembangan pada Satuan Pendidikan Tinggi 

                                

3.128.604.104  

5 

Pemberian Fasilitasi Pembinaan dan 

Pengembangan pada Lembaga Pendidikan 

Nonformal Tingkat Nasional 

                                

845,684,525  

6 
Penyelenggaraan Pelatihan Instruktur/Pelatih 

pada Satuan Pendidikan Tinggi 

                                   

439,753,000  

7 

Persiapan dan Koordinasi Pra Penyelenggaraan 

Kampanye Pengembangan Olahraga Pendidikan 

dengan Stakeholder 

                                

49.984.900  

8 
Penyelenggaraan Kampanye/Festival Olahraga 

Pendidkan 

                                      

3.125.774.541  

 

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, anggaran DIPA yang 

terserap sebesar Rp. 8.827.842.457 atau 98,85%. Perbandingan pagu dan 

realisasi anggaran yang terserap Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga 

Pendidikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana 

pada tabel berikut: 
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Tahun 2019 2020 2021 

Pagu 38.611.700.000 10.000.000.000 8.930.215.000 

Realisasi 38.446.426.133 9.968.136.684 8.827.842.457 

% 99,57 99,68 98,85 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan 

Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada 

berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan kinerja 

ini merupakan wujud tertib administrasi, komitmen, transparansi dan akuntabilitas 

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dalam melaksanakan kewajiban dan 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya 

dalam upaya mengembangkan Olahraga Pendidikan. 

A. Kesimpulan 

Laporan kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Tahun 2021, telah 

menunjukkan capaian kinerja yang efektif, efisien, tepat waktu, dan optimal. Hal ini 

tercermin dari sinkronisasi atau kesesuaian antara sasaran program/kegiatan, 

indikator kinerja dan target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dengan 

manajemen waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi yang dilakukan 

tampak dari produk yang dihasilkan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. 

 

B. Saran 

Untuk lebih meningkatkan kinerja Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, 

perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut: 

a. Adanya kesesuaian (sinkronisasi) antara Perjanjian Kinerja (PK) dengan 

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Asisten deputi Pengelolaan Olahraga 

Pendidikan. 

b. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, dengan 

mempertimbangkan adanya penghematan; 

d. Pemanfaatan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bahan masukan dan acuan dalam 

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana 
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Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana 

Strategis (Strategic Plan) di masa yang akan datang; 

e. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait 

dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang 

ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Asisten deputi Pengelolaan Olahraga 

Pendidikan
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