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RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan SEKRETARIS

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I l tv

Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi

kepe8awaian, keuangan dan aset serta perencanaan dan

pelaporan pada Dinas Pemuda dan olahraga

Persentase pengelolaan urusan umtlm
dan kepegawaian

25% 25% 250/" 25%

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Rp.

t IV

1
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait kebaiakan kepegawaian

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi

dengan PD terkalt kebijakan

kepegawaian

Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat
menyurat 14.820.000,00

2
Membuat nota dinas tertib administrasi
kepegawaian

Nota dinas tertib administrasi

kepegawaian

Penyediaan alat tulis
kantor 76.7 14.276,00

3
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait administrasi dan keseiahteraan petawai

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi

dengan PD terkait administrasi dan

kesejahteraan pegawai

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
21.694.200,00

4 Mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan pegawai
Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang- 7.200.000,00

5
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait pendidikan dan pelatihan pegawai

Laporan hasil kooordinasi dengan PD

terkait pendidikan dan pelatihan

pegawai

Penvediaan bahan logistik
kantor 14.580.000,00

6
Membuat nota dinas mengenai penyusunan sKP

yang benar

Nota dinas menSenai penyusunan SKP

yang benar

Penyediaan makanan dan

minuman 214.100.000,00

1
Melakukan koordinasi internal terkait disiplin

administrasi kepegawaian

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 290.137.000,00

8 Membuat telaah tentang kebutuhan pegawai
Program peninBkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Rapat koordinasidan
konsultasi ke dalam daerah

413.940.000.00

Output / Keluaran Program
I

Laporan hasil kegiatan sosialisasi

kebijakan kepegawaian



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan SEKRETARIS

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il lll IV

Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi

kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan dan

pelaporan pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Persentase dokumen laporan

pengelolaan keuangan dan aset
25% 2s% 25o/" 25'/o

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il lil tv
1 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait tentang rencana anggaran dinas tahun 2017

v v v Hasil koordinasi dan konsultasi tentang

rencana anggaran dinas tahun 2017

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi keuangan
825.557.200,00

2 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait tentang pendataan aset barang milik daerah

v v v Hasil koordinasi dengan PD terkait
tentang pendataan aset barang milik

daerah

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja
5.065.000,00

3 Melakukan koordinasi internal terkait rencana dan

realisasi penyerapan anggaran

v v v v Hasil koordinasi terkait rencana dan

realisasi penyerapan anggaran

Program peningkatan

pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor
4.8/3.242,00

4 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkait tentang rencana kebutuhan barang tahunan

v V v Hasil koordinasi dan konsultasi dengan

PD tentang rencana kebutuhan barang

tahunan

Pengadaan peralatan

gedung kantor
22.500.000,00

5 Membuat nota dinas terkait tertib administrasi

keuangan

v v v v Nota dinas terkait tertib administrasi
keuangan

Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor

10.000.000,00

6 Membuat nota dinas terkait tertib administrasi aset

barang milik daerah

v v v v Nota dinas terkait tertib adminitrasi
aset barang milik daerah

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

78.U2.344,00

7 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PD

terkaittentang rencana anggaran dinas tahun 2018

v v v Hasil koordinasi dan konsultasi dengan

PD terkait tentang rencana anggaran

dinas tahun 2018

v



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan SEKRETARIS

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I il lll IV

Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi

kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan dan

pelaporan pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Persentase pelaksanaan koordinasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan

25% 2s% 25o/o 25o/o

Jadwal Pelaksanaan
Program Kegiatan Rp.

I il [1 IV
Output / KeluaranNo. Aksi/ Kegiatan

v V v

Laporan hasil koordinasi dengan

BAPPEDA terkait penyusunan

dokumen perencanaan program

kegiatan

1

Melaksanakan koordinasi dengan BAPEDA terkait
penyusunan dokumen perencanaan program dan

kegiatan

V v v v
Laporan hasil koordinasi terkait
dengan kelengkapan pemenuhan

dokumen SAKIP dinas tahun 2017
2

Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi

terkait dengan kelengkapan pemenuhan dokumen

SAKIP

v
Dokumen CSR dan laporan Program

dan Kegiatan
Melakukan koordinasi dengan BAPEDA terkait
pelaporan Program dan kegiatan CSR

v v3

v v v
Hasil laporan koordinasi dan

singkronisasi dengan PD lain terkait
program dan kegiatan

4
Melakukan koordinasi dengan PD lain terkait
program dan kegiatan

Hasil laporan koordinasi dengan

BAPPEDA terkait review atas rencana

strategis dinas
v v v v5

Melakukan koordinasi dengan BAPEDA terkait review

atas rencana strategis dinas

Peningkatan
pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ihtisar
realisasi PD

A.

55.863.000

V v v
Hasil laporan koordinasi dengan

BAPPEDA terkait rencana kerja dinas

tahun 2017 dan 2018
6

Melakukan koordinasi dengan BAPEDA terkait
rencana kerja dinas tahun 2017 dan 2018

V

r/ rv.b
NIP 1 001



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA OLAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ll ilt IV

Meningkatkan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik

Persentase pemeliharaan rutin pada sarana

prasarana olah raga di 2 stadion 5.25% 5.25o/o 5.25% 5.25o/o

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

il ilt lv

1
Pemeliharaan kebersihan dan keamanan

sarana prasarana olahraga
v v v v

Meningkatnya pemeliharaan

sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

Program peningkatan sarana

prasarana Olahraga

Pemeliharaa n rutin/berkala sara na

prasarana olahraga

15.195.853

2

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara
pemerintah dan masyarakat untuk
membangun sarana prasarana olahraga

V v v v
Meningkatnya kerjasama
pengembanga n sara na prasrana

olahraga

Program peningkatan sarana

prasarana Olahraga

Peningkatan kerjasama pola

kemitraan dan masyarakat untuk
membangun sarana prasarana

olahraga

11.200.000

3
Pemeliharaan rutin / berkala prasarana

olahraga
v v v v

Meningkatnya kebersihan dan

keamanan sarana prasarana

olahraga

Program peningkatan sarana

prasarana Olahraga

Pemeliharaan kebersihan dan

keamanan sarana prasarana olahraga

131.185.250

4
Pembangunan baru prasarana GOR dan

penyediaan sarananya
v v v v

Meningkatnya kebersihan dan

keamanan sarana prasarana

olahraga

Program peningkatan sarana

prasarana Olahraga

Pemeliharaan kebersihan dan

keamanan sarana prasarana olahraga

t4.922.862.40O

M.AP
lV.a

NtP.19770426 199403 1 006

I



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPATA BIDANG OLAHRAGA REKREASI

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il ilt IV

Meningkatnya pemberdayaan olahraga rekreasi

Persentase kegiatan olahraga rekreasi dan

olahraga khusus yang di laksanakan 5.5% s.5% 5.5o/o s.5%

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt IV

1
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa

dan masyarakat
v v v v

Jumlah partisipasi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat
yang mengikuti olahraga massal

Program pemberdayaan

olahraga rekreasi

Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat
28,455,000

2 Pengembangan ola hraga rekreasi v v v

Jumlah partisipasi masyarakat

terhadap kegiatan lomba
olahraga tradisional dan sport

tourism

Pengembanga n ola h raga rekreasi

(tradisional)
13,625,000

3
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat

v v v
Jumlah prestasi masyarakat

penyandang cacat dan lanjut
usia terhadap kegiatan olahraga

Pengembangan olahraga lanjut usia

termasu k penyanda ng cacat
46,032,000

Membuat

Pembina,/ lV.a
NtP. 19610504 198303 1 026



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Ja bata n KEPALA BIDANG OLAHRAGA PRESTASI

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il [1 tv

Meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten

Malang

Persentase pembinaan bibit bibit atlit
olahraga yang berprestasi terhadap jumlah

atlit
6.5o/o 6.5o/o 6.5% 6.5%

No. Aksi / Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

lll IV

t"
Pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakat
v v v v

Meningkatka n kesinambu nga n

pembinaan terhadap atlit

Program pembinaan dan

pengembangan potensi

olahraga

Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat
65.764.000

2 Penyelenggaraa n kompetisi ola h raga v v v v
Jumlah atlit berprestasi pada

penyelenggaraa n POPDA dan

POR SD

Program pembinaan dan

pengembangan potensi

olahraga

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 562.500.000

3

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK

olahraga sebagai pendorong peningkatan

prestasi olahraga

v v v
Jumlah tenaga pengajar

olahraga yang produktif

Program pembinaan dan

pengembangan potensi

olahraga

Pengembangan dan pemanfaatan

IPTEK olahraga sebagai pendorong

pen ingkata n prestasi olahraga

32.s88.000

Yang Membuat

ANANG SETYANUG RAHA.S.SOS

PenataTingkatl/lll.d
NrP. 19710405 199502 1 001

il



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target

I il ill !V

Tertib administrasi surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar

yang tercatat
500

surat
500

surat

500

surat

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Progranr Kegiatan Rp.
I il ill lv

t Menyusun data ASN yang naik gaji berkala v v v v
Program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Program Pelayanan

administrasi perka ntora n

Penyediaan jasa surat

menyurat

2
Membagi tugas kepada bawahan dan memantau

agar penyelesaian tugas tepat waktu
v v V v Lembar disposisi

3

Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam

melaksanakan tugas agar diperoleh hasil yang

optimal
v v v V Laporan pegawai

4
Meneliti dan menyempurnakan konsep usulan

tentang kesejahteraan pegawai meliputi kenaikan
gaji berkala, diklat

v v v v
Konsep usulan tentang

kesejahteraan pegawai

5
Meneliti konsep usulan pensiun pegawai ke BKD

untuk diproses lebih lanjut
v V V v

Konsep usulan pensiun pegawai ke

BKD

5
Mengarahkan surat dan distribusi sesuai tujuan dan

disposisi atasan langsung
v V v V Lembar disposisi surat

500

surat



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINER'A

KEPATA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il il 1V

Tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan

pegawai

Jumlah ASN yang Naik Gaji Berkala dan

naik pangkat
t6l 2/o 02-Feb 0/7

No.
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il lil IV

1
Menyusun program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian
v

Program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Program Pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat

menyurat
L4.820.000,00

2
Membagi tugas kepada bawahan dan memantau

agar penyelesaian tugas tepat waktu
v v v V Lembar disposisi

Program Pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan alat tulis
kantor

16.714.275,O0

3

Meneliti dan menyempurnakan konsep usulan

tentang kesejahteraan pegawai meliputi kenaikan

pangkat, gaji berkala, diklat, karis, karsu, askes,

taspen, kartu pegawai

v v v v
Konsep usulan tentang kesejahteraan

pegawai

Program Pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
21.694.200,00

4
Mengevaluasi daftar hadir pegawai untuk

mengetahui disiplin, loyalitas dan dedikasi pegawai
v v v v Rekapitulasi absen

Program Pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan
7.200.000,00

5
Mengarahkan surat dan distribusinya sesuai tujuan

dan disposisi atasan langsung
v v v v Lembar disposisi surat

Program Pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan bahan logistik
kantor

14.580.000,00

6
Mengkoordinasikan penyimpanan arsip agar tertata
rapi dalam tempatnya

v v v V Penyimpanan arsip
Program Pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan

minuman
44.100.000,00

7

Mengelola urusan kerumahtanggaan meliputi :

kebersihan, penyediaan minuman bagi pegawai serta

konsumsi pada rapat dinas

v v v v Ketertiban pelaksanaan rumah tangga
Program Pelayanan

administrasi perkantoran

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah
290.137.000,00

8
Mengkoordinasikan kegiatan hubungan dengan

masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas
v v v Surat masuk dan surat keluar

Program Pelayanan

administrasi perkantoran

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah 413.940.000,00

Aksi / Kegiatan



Jabatan

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I lI IV

Tertib administrasi kebutuhan Alat Tulis Kantor dan

Kebersihan

Jumlah alat yang dibutuhkan dan jumlah

ruangan yang dibersihkan
8 ruangan I ruangan 8 ruangan

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Rp.
I I l tv

1 Menyusun jadwal dan kebutuhan alat kebersihan
Administrasi kepegawaian dan

kebuuhan barang

ProSram pelayanan

administrasi perkantoran
Kebersihan dan keamanan

kantor

2

MenSawasi kebersihan dan keamanan kantor
dengan cara memberikan arahan, bimbingan dan

teguran kepada para petuSas agar memahami

tugasnya masing-masing

Laporan kegiatan

Yang Membuat

Pembina / lV.a

NrP. 19631128198603 2 009

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

: KEPATA SUB BAGIAN UMUM DAN (EPEGAWAAN

8 ruangan

Kegiatan



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPATA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Sasaran Stratetis
Target

I t tv

Laporan dan pertangBUng-iawaban penyelenggaraan

anggaran satuan kerja

Jumlah dokumen laporan keuangan yang

sesuai dengan perundang-undangan
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Jadwal Pelaksanaan

I tv
Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.No. Aksi/ Kegiatan

RKA, DPA
Progaam pelayanan

administrasi perkantoran
Penyediaan iasa
administrasi keuangan

825.557.200,001

2
MenSontrol proses pelaksanaan administrasi
keuangan

Laporan realisasi keuangan Laporan realisai keuanSan
Penyediaan jasa perbaikan

perelatan kerja
5.065.000,00

Laporan keuangan semesteran
Program pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan komponen

lnstalasi listrlk/ penerangan

bangunan kantor
4.443.242,003 Menyusun laporan keuan8an semesteran

4 Menyusun laporan keuangan akhir tahun Laporan keuantan akhir tahun
Pro8ram peningkatan

Sarana dan prasarana

aparatur

Pengadaan peralatan

gedung kantor
22.500.000,00

5 Menyusun rencana pengadaan peralatan kantor Tersediannya alat alat kantor
Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor

10.000.000,00

6

Mengawasi dan mengendalikan pemakaian

kendaraan dinas termasuk bahan bakar,
pemeliharaanya berdasarkan standar anggaran

Kelancaran operasional
Program Pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/
operasional

74.442.344,00

Tersediaanya data kebutuhan barang

mebeler

Program peningkatan

sarana dan p[asarana

aparatur

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik
1.040.071,007 Menyusun rencana pengadaan mebeler

II
Yang buat

Drs. F.X. fRESTIONO TRIPUTRANTO

PenataTingkatl/lll.d
NlP. 19640215 198803 1017

lndikator Kineria

t

Menyusun rencana keuangan PD



labatan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

KEPATA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PETAPORA'{

Sasaran Stratetis lndlkator Kineria
Target

I IV

Tersusunnya dokumen perencanaan,pelaporan kineria

yang berkwalitas baik.

Jumlah dokumen perencanaan yang

berkwalitas baik
14 Dok 5 Dok 6 Dok 2 Dok

No. Aksi / Ketlatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Rp,
I I m tv

1 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana (inerja Tahunan (RKT)

Program peningkatan
pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ihtisar

realisasi kinerja PD

4.243.800

2 Penyusunan dokumen SAKIP dinas (lAKlN, lKl, RAP()
Dokumen SAKIP Dinas (JAKIN,lKldan

RAPK)

3 Penyusunan dokumen lndikator Kine.ja Utama (lKU)
Dokumen lndikator Kineda Utama
(rl(u)

4
Konsultasi dengan Bagian Organisai Terkalt
penyunan dokumen SAKIP Dinas

Hasil laporan koordinasi penyusunan

sAl(lP Dinas

5

Konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA kab

Malang terkait rancangan review atas rencana

strategi

Hasil laporan koordinasi dan iuknis
penyusunan rancanangan review atas

rancanaSan strategis

Penyusunan konsep aancangan review atas rencana

strategis

Konsep rancanagan review atas

rencana strategis yant disusun

7
Verifikasl oleh BAPPEDAtentang rancanSan review

atas rencana strategis

Revisi rancangan review atas rencana

strategis yang telah sesuai

8 Finalisasi review atas rencana strategis
Dokumen review atas rencana

strategis yang disusun

9
Konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA terkait
rancangan rencana tahunan

Hasil laporan koordinasi dan iuknis
penyusunan rancangan rencana keria

10 Penyusunan konsep rancanSan rencana tahunan
Konsep rancanagan rencana kerja yang

disusun

11
Verifikasi oleh BAPPEDA tentang rancanagan rencana

tahunan

Revisi rancangan rencana keria yanS

telah sesuai

72 Finalisasi rencana tahunan Rancangan rencana keria yang disusun

Kegiatan

6



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR
TARGET

I il ill IV

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja yang berkualitas baik
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja PD S lap 6lap 6lap 4lap

NO AKSUKEGIATAN
JAOWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.
I I IV

1 Penyusunan laporan bulanan dan
tribulanan

{ { ./ { Laporan bulanan dan tribulanan Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3.264.800

2 Penyusunan rancangan awal
pelaporan kinerja

.i { { Rancangan awal LKj, LPPD,

LKPJ

3 Konsultasi dengan Bappeda dan

Bagian Organisasi, Bagian Tata
Pemerintahan tentang rancangan
awal

.l ./ { Rancangan awal LKj, LPPD,

LKPJ

4 Penyusunan rancangan akhir
pelaporan kinerja

.l ./ { Rancangan akhir LKj, LPPD,

LKPJ

5 Verifikasi oleh Bappeda dan Bagian
Organisasi, Bagian Tata
Pemerintahan tentang rancangan
akhir

{ ,v { Rancangan akhir LKj, LPPD,

LKPJ yang sudah diverifikasi

6 Finalisasi rencana pelaporan kinerja .i ./ ./ LKJ, LPPD, LKPJ

Kepanjen, Januari2019

Kepala Sub Bagian Perenca , Evaluasi dan Pelaporan

Tk. I

NtP. 19820101 200604 2045

lil



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI (EBERSIHAN DAN IGAMANAN SARANA PRASARANA OTAHRAGA

Sasaran Strategis lndikato, Kineria
Target

tv

Kebersihan dan keamanan sarana prasarana

olahrata atar berjalan tenib dan aman serta

berfungsibaik

Jumlah sarana prasarana yang dijaga

kebersihan dan keamananhya
20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras

No. Aksi/ xegiatan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp
t tv

1
Menvusun rencana kegiatan seksi kebersihan dan

keamanan sarana prasarana olahraga

Dokumen rencana kegiatan seksi

kebersihan dan keamanan saraha

Prasarana olahraga

Program p€hingkatan sarana
prasarana olahraga

Pemeliharaan kebersihan

dan keamanan sarana
prasarana olahraga

15.196.853

Melaksanakan dan bertangtung jawab terhadap

keamanan di kawasan stadion

3
Melaksanakan pembinaan kepada bagian

pengamanan

Laporan pembinaan kepada bagian

pengamanan

4 Membuat daftar piket bagi petugas keamanan Jadwal piket bagi petugas keamanan

5
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
yang bertanggunB.iawab terhadap pengamanan

Laporan koordinasi dengan instansi

terkait yang benanggung jawab

terhadap pengamanan

6
Menyusun laporan kegiatan seksi kebersihan dan

keamanan

Dokumen laporan kegiatan seksi

kebersihan dan keamanan

tI

Jadwal Pelaksanaan

I

2
Lapo.an ketiatan keamanan di

kawasan stadion



Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I t IV

Kebersihan dan keamanan sarana prasarana

olahraga aSar berjalan tertib dan aman sefta

berfungsibaik

Jumlah sarana prasarana yang dUaSa

kebersihan dan keamanannya
20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras

labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
I(EPAI.A SEXSI KEBERSIHAN DAN XEAMANAN SARANA PRASARANA OI.AHNAGA

ang Membuat

SOETRIO ATMOXO, S.K.M

Penata Tingkat. l/ lll.d

NtP. 19630722 198901 1 003

Jadwal Pelaksanaan (egiatan RpOutput / Keluaran Pro8lam
t IV

No. Aksi/ Kegiatan

Menyusun kebutuhan peralatan

kebersihan1 Menyusun kebutuhan peralatan kebersihan

jadwal piket petuBas kebersihan2 Menyusun jadwal piket petugas kebersihan
Pemeliharaan kebersihan

dan keamanan sarana
prasarana olahrcSa

[aporan hasil memantau dan

pembinaan kepada tenaga kebersihan

ProSram peningkatan sarana

prasarana olahraga

Memantau dan melakukan pembinaan kepada

tenaga kebersihan i



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
XEPALA SE(SI PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN SARANA PNASARANA OLAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator xineria
Target

I t IV

Pentembangah dan Pemasaran olahraga agar

berfunSsi

Jumlah keria sama yang dilakukan di 2

stadion,
20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras

No. Aksi/ (egiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Kedatan Rp.

It

1
Menyusun rencana kegiatan seksi pen8embangan

dan pemasaaan sarana prasarana olahraga;

Meriingkathya sarana prasarana

olahrata masyarakat kabupaten
malans

Program peningkatan grana
prasarana Olahraga

Peningkatan kerjasama
pola kemitraan dan

masyarakat untuk
membangun sarana
prasarana olahraga

11.200.000

2
Melakukan pentembangan fasilitas-fasilitas sarana

prasarana olahraga

Mengusulkan penambahan fasiltas

baru yang ada dilinSkungan stadion

3
Melakukan pemasaran atas fasilltas di kawasan

stadion

Pembuatan brosur,pamflet dan kerja

sama dengan pihak ke 3

4
Melakukan koordinasi dengan seksiyang lain guna

kelancaran pelaksanaan tutas

KalenSkapan berkas terhadap
pentajuan sewa/ pengtunaan fasilitas

5
Memproses laporan kegiatan seksi penBembantan

dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga

Rekomendasi terhadap pengajuan hak
penempatan

6 Menyusun konsep sLrrat dinas Jumlah surat yang dibuat

7
Melakukan koordinasi kegiatan dentan pimpinan Jumlah koordinasi dan keSiatan yang

dilakukan

8
Menyusun laporan kegiatan seksi pengembangan

dan pemasaran sarana prasarana olahraga

Dokumen laporan kegiatan seksi

penSembangan dan pemasaran sarana

Drasarana olahrasa

9
Mehgerjakan tugas lain ya.g diberikan oleh

pimpinan baik secara lisan maupun secara tertulis
Laporan kegiatan yahB didasarkan

pada perintah atasan

Yang Membuat

MOH. ARITIN XHOIRUDDIN. ST

Penata Tingkat l/ lll.d
NtP.19780716 200501 1 008

Proglam

41



Jabatan

RENCANA AKS! PENCAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA OTAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ilt tv

Pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik

Jumlah sarana prasarana yang di
pelihara dan dikelola

20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras 20 sarpras

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I 1t m IV

1
Menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan

sarana prasarana olahraga
v v

Dokumen rencana kegiatan seksi

pemeliharaan sarana prasarana

olahraga

Program peningkatan sarana

prasarana Olahraga

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

prasarana olahraga

131.186.250

14.922.862.000

2

Merancang dan melakukan pemeliharaan sarana dan

prasarana jaringan listrik termasuk operasional
genset dan lampu; . penerangan yang ada

dikawasan stadion termasuk jaringan listrik pada kios.

V v v v
Laporan hasilpemeliharaan sarana

prasarana olahraga

3

Mengerjakan pemeliharaan dan perawatan taman,

tanaman pelindung, rumput yang ada diseluruh

kawasan stadion;

V v v v
Laporan hasil pemeliharaan dan

perawatan taman, tanaman, rumput
yang ada di kawasan stadion

4

Merancang dan menyusun standar pemeliharaan dan

pengoperasian sarana air bersih termasuk sumur bor

dan jaringan air bersih diseluruh kawasan stadion
v v v v

Laporan hasilpemeliharaan dan

pengoperasian air bersih diseluruh

kawasan stadion

5
Menyusun laporan kegiatan seksi pemeliharaan

sarana prasarana olahraga
v v v v

Dokumen laporan kegiatan seksi

pemeliharaan sarana prasarana

olahraea

6
Melakukan koordinasi dengan seksi lain guna

kelancaran pelaksanaan tugas
v v

Jumlah koordinasi dan kegiatan yang

dilakukan

7

Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang Sarana Prasarana Olahraga sesuai dengan

bidang tugasnya

v v v V
Laporan kegiatan yang didasarkan

pada perintah atasan

Membuat

Penata Ti | / ur.d

N1P.19750321 200604 1 016



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN OTAHRAGA TRADISIONAT

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I lt IV

Meningkatkan pengembangan dan pelestarian

olahraga tradisional

JJumlah kegiatan olahraga

trad isiona I ya ng diselenggaraka n.
1 kegiatan

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I ll ilt lv

1
Menyusun rencana kegiatan pelestarian dan

pengembangan olahraga tradisional
v

Dokumen kegiatan lomba

tradisional dan Sport Tourism

Progra m pemberdayaa n ola h raga

rekreasi

Pengembangan olahraga
rekreasi

38.945.000

2
Melaksanakan pendataan, penggalian dan

pelestarian ola hraga tradisional
v

Dokumen pelaporan pendataan,
penggalian dan pelestarian

olahraga tradisional

3
Melaksanakan monitoring dan evaluasi

program pengembangan olahraga tradisional
V

Laporan hasil monitoring dan

eva luasi program pengembangan

olahraga tradisional

4 Melaksanaka n kegiatan supermotto v
promosi pariwisata di kabupaten

malang

5 Melaksanakan kegiatan Rally Jeep v
promosi pariwisata di kabupaten

malang

6
Menyusun laporan kegiatan seksi pelestarian

dan pengembangan olahraga tradisional
v v

Dokumen laporan kegiatan seksi

pelesta rian da n pengembangan

olahraga tradisional

il



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
IGPATA SEKSI PELESTAf,IIAN DAN PENGEMBANGAN OTAHRAGA TRADISIONAT

Sasaran StrateBis lndikator Kinerja
Tar8et

I I It IV

Meningkatkan pengembangan dan pelestarian

olahraga tradisional
Jumlah atlit olahraga tradisional

yang terkrim
23 Atlit

No. Aksl / Ketlatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Ketiatan Rp

I t tv

7
Proses verifikasi data atlit invitasi olahraga

tradisional yang akan dikirim ke tingkat propinsi

Dilaksanakannya lomba tradisional
dan Sport Tourism

Progmm pemberdayaan olahraga
rekreasi

Pengembangan olahraga
rekreasi

2
Pengolahan data atlit yang akan dikirim sesuai

dengan cabang olahraga

3

Pelaksanaan pengiriman atlit untuk mengikuti

keiuaraan invitasi olahraga tradisional tingkat
propinsi

4
Menyusun laporan hasil pengiriman kejuaraan

olahraga traadisional tingkat propinsi



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPATA SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN OTAHRAGA TRADISIONAT

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
TarBet

I IV

Meningkatkan pengembangan dan pelestarian

olahraga tradisional
Jumlah kegiata n olahraga tradisional

yanS diselenggarakan.
l Kali

No. Aksi / Ketiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran KeBiatan Rp.
I tv

Mengkonsep surat dinas Mengkonsep surat dinas

Program pemberdayaan olahraga
r€kreasi

Pengembangan olahra8a
rekreasi

L3,62s,OOO

2
Melaksanakan koord inasi dengan instansi

terkait

Melaksanakan koordinasi dengan

instansiterkait

3
Melaksanakan peningkatan manaierial
pengelola, pelatih dan guru olahraga

Melaksanakan peningkatan

manajerial pengelola, pelatih dan

guru olahraga

4
Menyusun laporan kegiatan peningkatan

pengembangan olahraga tradisonal

Menyusun laporan kegiatan
peningkatan pengembangan

olahraga tradisonal

Yang at

Penata M ngkat t/ l.d

NtP. 19550828 199202 1 001

Protram
t

1



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Ja bata n KEPAIA SEKSI OTAHRAGA MASSAT

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I lt lI IV

Pengembangan Olahraga Massal di Kabupaten

Malang

Jumlah pelajar, mahasiswa dan

masyarakat yang ikut dalam

olahraga massal

100 orang

No. Aksi / Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp
tv

L
Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan

pengembangan olahraga massal
v v V

Dokumen rencana kegiatan

pembinaan dan pengembangan

olahraga massal
Progra m pemberdayaa n olah raga

rekreasi

Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

28.345.000

2
Melaksanakan pendataan perkumpulan

olahraga massal
v

Laporan pendataan perkumpulan

olahraga massal

I



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n KEPALA SEKSI OTAHRAGA MASSAT

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I lt lI IV

Pengembangan Olahraga Massal di Kabupaten

Malang

Jumlah pelajar, mahasiswa dan

masyarakat yang ikut dalam

olahraga massal 30 orang

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

ilt tv

1
Melaksanakan peningkatan kemampuan

manajerial pengelola olahraga massal
v v V

Melaksana ka n peningkatan

kemampuan manajeria I pengelola

olahraga massal

Program pemberdayaa n olah raga

rekreasi

Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

32.588.000

2

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengikut

sertaan olahraga massal ke kejuaraan tingkat
propinsi

v v
Menyiapkan bahan pelaksanaan

pengikut sertaan olahraga massal

ke kejuaraan tingkat propinsi

3
Merumuskan pola pengembangan olahraga

massal
v v

Merumuskan pola pengembangan

olahraga massal

4 Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain v v v v
Melaksanakan koordinasi dengan

instansi lain

5
Menyusun laporan kegiatan pengiriman

kejuaraan olahraga massal
v v

Menyusun laporan kegiatan

pengirima n kejuaraa n olahraga

massal

Membuat

Penata / lll.c
NrP. 19640822 199602 1 001

I



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPATA SEKSI OTAHRAGA KHUSUS

Sasaran Strategis lndikator l(inerja
Target

I ll lil IV

Meningkatkan prestasi olahraga khusus

Jumlah atlet olahraga khusus yang

terseleksi dan terkirim ke tingkat
propinsi

Emas : 1

Perak: 1

Perunggu : 3

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

ll IV

1
Menyusun rencana kegiatan pembinaan

olahraga khusus
v v

Dokumen rencana kegiatan

pembinaan olahraga khusus

Pembinaan dan pemasyara katan

olahraga

Pengembangan olahraga
lanjut usia termasuk
penyandang cacat

34.520.000

2
Melaksankan koordinasi dengan lembaga

terkait
v v v

Laporankoordinasi dengan

lembaga terkait

3
Melaksanakan monitoring dan evaluasi atlit
olahraga khusus yang berprestasi

v v
Laporan monitoring dan evaluasi

atlit olahraga khusus yang

berprestasi

4 Melaksa nakan eva luasi kegiata n v v Laporan hasil evaluasi kegiatan

5 Membuat laporan kegiatan seleksi v Dokumen laporan kegiatan seleksi

I ilt



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labata n KEPATA SEKS] OTAHRAGA KHUSUS

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il il 1V

Meningkatkan prestasi olahraga khusus

Jumlah atlet olahraga khusus yang

terseleksi dan terkirim ke tingkat
propinsi

Emas : 1

Perak: 1

Perunggu : 3

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il lil IV

1
Menyiapkan bahan keikutsertaan kompetisi

olahraga khsusu ditingkat daerah dan nasional
v

Menyiapkan bahan keikutsertaan

kompetisi olahraga khsusu di

tingkat daerah dan nasional

Pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga

Pengembangan olahraga

lanjut usia termasuk
penyandang cacat

2
Melaksanakan koordinasi dengan lembaga

terkait
v

Laporan koordinasi dengan

lembaga terkait

3
Mengirim peserta kegiatan / kejuaraan olahraga

khusus tingkat propinsi, nasional
V

Laporan kegiatan / kejuaraan

olahraga khusus tingkat propinsi,

nasional

4
Melaksanakan evaluasi kegiatan pengiriman

olahraga khusus
v

Laporan evaluasi kegiatan
pengiriman olahraga khusus

5
Menyusun laporan pengiriman atlit olahraga

khusus
v

Dokumen laporan pengiriman atlit
olahraga khusus

Yang

Penata / lll.c
NtP. 19820927 201001 7 432



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

Sasaran StrateSis lndikator Kineria
Target

IV

Meningkatnya Ketrampilan Pemuda di
Kabupaten Malang

Persentase pemuda yang berperan dalam
pemuda produktif dan kreatif

1.5% 750/o 75% 15%

No. Aksi / Xegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I t

1 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Seleksi calon paskibraka melalui
pelatihan dasar kepemimpinan

Program Peningkatan Peran

serta Kepemudaan dan

Penumbuhan Kewirausahaan

Pemuda

Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan
323.666.500

2 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Terseleksinya peran aktif
pemuda dalam berkarya

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Penumbuhan Kewirausahaan

Pemuda

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 49.027.OO0

3 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Terseleksinya peran aktif
pemuda dalam berwirausaha

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Penumbuhan Kewirausahaan

Pemuda

Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda (KUPP)

17 .434.340

W
Drs. TEGUH SURYATMONO

Penata Tingkat l/ lll.d
NtP. 19540102 199012 1001

IV



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labata n KEPALA SEKSI KEW|RAUSAHAAN

Sasaran StrateSis lndikator Nineria
Target

I

Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha di

Kabupaten Malang

lumlah pemuda yang mengikuti
kemampuan dan ketrampilan KUPP

50 Orang

No Aksi / KeSiatan
ladwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program KeSiatan Rp.

I lll tv

1
Menyiapkan rencana kegiatan kelembagaan

kewirausahaan dan pembudayaan kewirausahaan

Dokumen rencana kegiatan

kelembagaan kewirausahaan dan

pembudayaan kewirausahaan

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Penumbuhan
Kewirausahaan Pemuda

Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda (KUPP)

17.434.380

Melakukan pelatihan kelembagaan dan

kewirausahaan

Hasil pelatihan kelembaSaan dan

kewirausahaan

3
Melaksanakan pengawasan, pemasyarakatan

kew ira u sa haa n

Laporan pengawasan,

pemasyarakatan kewirausahaan

4 Membina kelompok usaha pemuda produktif ((UPP)
Keberhasilan kelompok usaha
pemuda produktif (KUPP)

5 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Laporan koordinasi dengan instansi

terkait

6
Memfasilitasi kegiatan pengembangan wawasan

potensi dan kreatifitas anak dan remaia

Terlaksananya kegiatan

pengembangan wawasan potensi

dan kreatifitas anak dan remaja

mbuat

lr.
Tingkat l/ lll.d

NlP. 19570825 199503 2 003

tv

I

2



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPAI.A SEKSI PETATIHAN I(EPEMUDAAN

Sasaran Strategis lndikato, Kinerra
Target

I tv

Prestasi Paskibra Kabupaten Malang
Jumlah peserta seleksi calon paskibraka

melalui pelatihan dasar kepemimpinan
250 Orang 75 Orang 75 Orang

Jadwal Pelaksanaan
Program Kegiatan Rp.

IV
Output / xeluaranNo. Aksi / Kegiatan

Dokumen rencana kegiatan seksi
pelatihan kepemudaan

1 Menyusun rencana keria seksi pelatihan pemuda

Tertib administrasi surat2
Mengkonsep surat pemberitahuan kegiatan pelatihan

kepada lembaga terkait

Hasilselek5i pelatihan kepemudaan /
paskibra tingkat kabupaten malang3

Menyiapkan seleksi pelatihan kepemudaan / paskibra

tingkat kabupaten malang

Hasil seleksi pelatihan kepemudaan

/ paskibra tingkat propinsi dan

nasional
4

Menyiapkan seleksi pelatihan kepemudaan / paskibra

tingkat propinsi dan nasional

Hasil pelatihan kepemudaan /
paskibra5 Menyiapkan pelatihan kepemudaan / paskibra

Hasil vpelatihan kepemudaan /
paskibra6 Melaksanakan pelatihan kepemudaan / paskibra

Hasil kegiatan kepemudaan /
paskibra7 Melaksanakan kegiatan kepemudaan / paskibra

Laporan hasil kegiatan8 Mengevaluasi hasil kegiatan

323.556.500

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan
Penumbu ha n

Kewirausahaan Pemuda

Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Kepemimplnan

-)
Dokumen laporan hasil kegiatanMenyusun laporan hasil kegiatan

ang uat

DWI SASMIANTO. SH

Penata Tingkat l/ lll.d
NtP. 19660715 198703 1011

l

I I

!I
I

I



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPATA SEI(SI KEIEMBAGAAN I(EPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
TarBet

I I tv

Meningkatnya kelembagaan organisasi

Kepemudaan dan Kepramukaan di Kabupaten

Malang Menin8katnva kelembagaan organisasi

Kepemudaan dan Kepramukaan di Kabupaten

Malang

Jumlah peserta yang terseleksi dalam
peran aktif pemuda dalam berkarya

50 orang

Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program KeBiatan Rp
I t IV

1
Menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan

kepemudaan dan Kepramukaan

Dokumen rencana kegiatan seksi

kelembagaan kepemudaan

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Penumbuhan
Kewirausahaan Pemuda

Pameran Prestasi Hasil

Karya Pemuda

2
Melaksanakan koordinasi kegiatan kepemudaan dan

Kepramukaan dengan isntansi terkait
Laporan koordinasi kegiatan
kepemudaan dengan isntansi terkait

3
Membuat konsep surat pemberitahuan pelaksanaan

kegiatan kepemudaan dan Kepramukaan

lumlah surat pemberitahuan
pelaskanaan kegiatan
pengembangan lembaga

kepemudaan

4
Melaksanakan kegiatan kepemudaan dan

Kepramukaan

Hasil kegiatan pengembangan

lembaga kepemudaan

5
Mengevaluasi hasil kegiatan Kepemudaan dan

Kepramukaan
laporan hasil ke8iatan

6
Menyusun laporan kegiatan kepemudaan dan

Kepramukaan

Dokumen kegiatan kelembagaan
pengembangan kepemudaan

49.027.000

No.

I
I



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPATA SEKSI KETEMBAGAAN KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I I
Meningkatnya kelembagaan organisasi

Kepemudaan dan Kepramukaan di (abupaten

Malang Nreningkatnya kelembagaan organisasi

Kepemudaan dan Kepramukaan di Kabupaten
Malang

lumlah peserta yang terseleksi dalam
peran aktif pemuda dalam berkarya

48 Lembaga

Organisasi

Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp

I It IV

1 Menyusun kriteria standarisasi lembaga kepemudaan

dan Kepramukaan

Terseleksinya pera n aktif pemuda

dalam berkarya

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Penumbuhan

Kewirausahaan Pemuda dan

Kepramukaan

Pembinaan organisasi

Kepemudaan dan

Kepramukaan

2 Menyusun dan menyiapkan bahan kegiatan
pengembangan lembaga kepemudaandan

Kepramukaan

Laporan keSiatan pengembangan

lembaga kepemudaan dan

Kepramu kaan

3 Melaksanakan pendataan kelembagaan kepemudaan

dan Kepramukaan

Laporan data dan jumlah

kelembagaan kepemudaan dan

4 Laporan evaluasi kegiatan

5 Menyusun laporan kegiatan kelembagaan

pengembangan kepemudaan dan Kepramukaan

Dokumen kegiatan kelembagaan
pengembangan kepemudaan dan
(epramukaan

Ya Membuat

Dra. ROCHMAH ATIN

Penata Tingkat l/ lll.d
NtP. 19650413 1992712 007

tv

No.

Mengevaluasi hasil kegiatan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
I(EPAI.A SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN I(E.lUARAAN OLAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I I tv

Meningkatkan prestasi siswa siswi atlet yang

berbakat

Jumlah atlet berprestasi yang teriaring

dalam pemusatan latihan
160 atlit

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / l(eluaran ProBram Kegiatan Rp

I t

7
Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan sesuai

dengan kejuaraan

Jumlah atlit yang mengikuti
pemusatan latihan

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga

PenyelengSaraan kompetisi
olahraga

562,500,000

2
Melaksanakan monitorinS dan evaluasi atlit olahraga

prestasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

atlit olahraga prestasi

3
Melaksanakan koordinasi dengan pengurus cabang

olahraga yang atlitnya terjaring di pemusatan latihan

Hasil koordinasi denSan pengurus

cabang olahraga yang atlitnya
terjaring di pemusatan latihan

labatan

I



iabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPAI.A SEKSI PENGEMEANGAN ORGANISASI DAN KEJUARAAN OI.AHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ll llt tv

Meningkatkan prestasi siswa siswi atlet yang

berbakat

Jumlah medali yang diraih pada

penyelenggaraan POPDA

Emas : 16

Perak: 8

Perunggu : 14

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il 1il IV

1
Proses verifikasi data atlit yang terkirim dalam

Kejuaraaan Olahraga Pelajar Propinsi
v v v Data Hasil verifikasi di lapangan

Program pembinaan dan

pengembangan potensi

olahraga

Penyelenggaraan kompetlsi
olahraga2

Pengolahan data atlit yang akan dikirim sesuai dengan

cabang olahraga
v v v v

Dokumen pendataan jumlah atlit tiap
tiap cabang olahraga

3
Pelaksanaan pengiriman atlit untuk mengikuti

kejuaraan Pelajar Propinsi

1

v v v v Hasil perolehan medaliyang diraih



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPAI.A SEKS! PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I 1t flt IV

Meningkatkan prestasi siswa siswi atlet yang

berbakat

Kemampuan menajerial organisasi

olahraga Kabupaten malang
45 cabor

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il m tv

1

Menyusun rencana kegiatan pengembangan organisasi

dan kejuaraan olahraga prestasi yang berkelanjutan

dan berbasis ilmu pengetahuan v v

Dokumen rencana kegiatan
pengembangan organisasi dan

kejuaraan olahraga

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga

Penyelenggaraan kompetisi
olahraga

2
Melaksanakan pendataan dan mengembangkan

organisasi olahraga v
Hasil data organisasi olahraga

3

Merumuskan pola peningkatan kemampuan manajerial
pengelola organisasi olahraga v v

Hasil rumusan pola peningkatan

manajerial organisasi olahraga

4
Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga

terkait
v v

Hasil koordinasi dengan

instansi/lembaga terkait

5

Menyusun laporan kegiatan seksi pengembangan

organisasi dan kejuaraan olahraga
v v

Dokumen laporan kegiatan seksi

pengembangan organisasi dan

kejuaraan olahraga

Yang Membuat

A)///r
RINI PUJIASTUTI, S.sos. MM

Pembina / lV.a

NtP. 19670822 198801 2 001



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPAIA SEKSI PEMBIBITAN OLAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ll tll IV

Meningkatkan prestasi siswa siswi atlet yang

berbakat
Jumlah pembinaan bibit-bibit atlet

olahraga yang berprestasi
160 atlit

No. Aksi / Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I lil tv

1
Menyusun rencana kegiatan pembibitan atlit olahraga

berprestasi yang berbasis IPTEK
v v Dokumen rencana kegiatan

pembibitan atlit olahraga berprestasi
yang berbasis IPTEK

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga

65.764.000

2
Melaksanakan kegiatan pembibitan atlit olahraga
prestasi

v v v
Meningkatkan kesinambungan
pembinaan terhadap atlit

3
Memfasilitasi sarana dan prasarana sentra pembibitan

atlit olahraga berprestasi
v v

Laporan tempat dan kegiatan sarana

dan prasarana sentra pembibitan atlit
olahraga berprestasi

4
Merumuskan pelaskanaan uji coba kemampuan bibit
atlit tingkat daerah maupun nasional

v v
Laporan pelaskanaan uji coba

kemampuan bibit atlit tingkat daerah

maupun nasional

5
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program pembibitan atlit berprestasi
v v

Data hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program pembibitan

atlit berprestasi

il



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan KEPAIA SEKSI PEMBIBITAN OTAHRAGA

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il lI IV

Meningkatkan prestasi siswa siswi atlet yang

berbakat

Jumlah pembinaan bibit-bibit atlet
olahraga yang berprestasi

160 atlit

No, Aksi / Kegiatan Output / Keluaran Program (egiatan Rp.
I ll ilt IV

1 Melaksanakan pendataan atlit olahraga prestasi v v v
Dokumen atlit yang berprestasi

tingkat daerah, propinsi dan nasional

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga

Program pembinaan dan
pengembangan potensi

olahraga
2

Melaksanakan koordinasi dengan instansi / Lembaga

terkait
v v v v

Laporan hasil koordinasi dengan

instansi / lembaga terkait

3
Menyusun laporan kegiatan seksi pembibitan olahraga
prestasi

v v
Dokumen kegiatan seksi pembibitan

olahraga prestasi

Yang Membuat

ATOK SUYANTO, S.Pd

Penata Tingkat. l/ lll.d
NtP. 19630413 198504 r" 002

-<

Jadwal Pelaksanaan



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KEPAIA SErcI PENGEMBANGAN SDM DAN IPTTK OTAHRAGA

sasaran StrateSis lndikator Kineria
TarSet

I I t tv

Meningkatkan prestasi atlet/guru dan pelatih

olahraga di Kabupaten Malang

Jumleh tenaga pengaiar/pelatih

olahraga yang produktif yang

mengikuti BIMTEK

60 Orang

Rp.KegiatanProSram
I ll tv

No, Aksi/ (egiatan

Laporan Pengembangan SDM dan

IPTEK olahraga7
Menyusun rencana pengembangan SDM dan IPTEK

keolahragaan

Hasil diklat bagl pelatih olahraga yang

produktif2
Melaksanakan pendidlkan dan pelatlhan bagi pelatlh

olahraga

Hasil pengembangan SDM dan IPTE(

keolahragaan3
Melaksanakan penSembangan SDM dan IPTEK

keolahragaan

Iaporan standarisasi, akredltasi dan

sertif ikasi keolahragaan4
Melaksanakan standarisasi, akreditasi dan sertif ikasi

keolahragaan

Dokumen laporan kegiatan keSiatan

seksi penSembangan sDM dan IPTEK

olahraga
5

Menvusun laporan kegiatan kegiatan seksi

pengembangan SDM dan IPTEK olahraga

PenSembangan dan

pemanfaatan IPTEK olahraga

sebagai pendorong
peninSkatan ptestasi

olahraga

32.588.000

Program pembinaan dan

pengembangan potensi

olahraga

Laporan hasil pembinaan dan
peningkatan SDM bagi atlit6

Mengevaluasi hasil pembinaan dan peningkatan SDM

bagiatlit

Yang Mem

PenataTinskatl/lll.d
NtP. 19650527 199302 1001

Jadwal Pelaksanaan
output / (eluaran

F

I



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan JURU PUNGUT RETRIBUSI

Target

il IVI lt
Sasaran Strategis lndikator Kinerja

5 lokasi /
titik

5 lokasi / titik
5 lokasi/

titik
5 lokasi / titik

Jumlah PKL / Kios yang dapat dipungut retribusinya

setiap harinya
Meningkatkan setoran retribusi Parkir

Stadion

Jadwal Pelaksanaan

ll ilt tv
Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I
No. Aksi / Kegiatan

v v vv1 Menyiapkan ka rcis retribusi.

vv v v2 Mengkoodinir petugas parkir areal stadion

v v vv3 Memungut retribusi parkir dari petugas lapangan.

v v v v4 Merekap dan menyetor retribusi parkir ke Bendahara Penerima.

v v v v5 Mengetik laporan hasil pungutan retribusi.

Meningkatnya pengguna /
masyarakat yang

menggunakan fasiltas sarana

prasarana olahraga

v v v v6
Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara

lisan maupun secara tertulis.

Yang

Penata
NIP. 1

rTingkat I / tll.b
3 198703 1 006



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Ja bata n JURU PUNGUT RETRIBUSI LAHAN PKt

Target

IV
lndikator Kinerja

I I ill
Sasaran Strategis

30 PKL/ 20

Kios

30 PKL / 20

Kios

30 PKL / 20

Kios

Jumlah tanda terima keuangan dari retribusi pungutan

sewa lahan/PKL (Per Harinya) dan Kios (Per Bulannya)

30 PKL / 20

KiosMen ingkatnya retribusi pelayanan

Lahan/PKL dan Kios

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il IV

1 Memfasilitasi pengajuan sewa lahan/PKL/Kios. v v v v

Meningkatnya pengguna /
masyarakat yang

menggunakan fasiltas sarana

prasarana olahraga

2 Menyiapkan karcis retribusi PKL. v v v v

3 Memungut retribusi PKL dari petugas lapangan V v v v

4 Memungut retribusi sewa Kios. v v v v

5
Memberikan surat teguran kepada pemilik kios yang tidak sesuai

dengan perjanjian.
v v v v

6 Mengetik laporan hasil pungutan retribusi. v v v v

7
Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara

lisan maupun secara tertulis.
v V V v

Ya

Penata Tingkat l/ lll.d
NrP. 19621214 198703 1 010

ill



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Jabata n PENGOTAH DATA RAGA

TarSet

il lil !vI
lndikator KinerjaSasaran Strategis

2 Dokumen
Jumlah dokumen data dan dokumentasi

kegiatan pelaporan olahraga tradisional massal

yang diselenggarakan

Tertib administrasi data dan dokumentasi

kegiatan olahraga massal

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt IV

1
Mengetik rencana kegiatan pembinaan dan

pengemba nga n olah raga massal
v v

Dokumen dan pelaporan

kegiatan olahraga massal

2 Menghimpun dan mengetik data olahraga massal v v

3
Mengolah data kemampuan managerial mengolah

dan pelatih olahraga massal
v v

4 Mendokumentasi kegiatan olahraga massal v v v

5
Mendistribusikan surat-surat ke lembaga pembibitan

olahraga terkait kegiatan olahraga massal
v v v

6
Mengolah data monotoring dan evaluasi program

pengembanga n olah raga massal
v v v

7 Mengolah data perkumpulan olahraga massal v v v

8
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
v V v v

Membuat

Penata /lll.c
NtP. 1979021s 199803 2 002



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGADMINISTRASI UMUM KEPEGAWAIAN

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I I tv

Tertib adminidrasi kepegawaian dan kesejahteraan ASN
Jumlah AsN yang naik gaji

berkala
16 ASN 2 ASN 1 ASN

Tertib pelayanan administrasi kepegawaian lumlah AsN yang naik pangkat 6 ASN 2 ASN

No. Aksi / Ke8iatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran ProBram Xegiatan Rp.
I t tv

1 Mengetik dan mengadministrasikan data kepegawaian Dokumen data kepegawaian

2
Mengetik dan mengajukan surat keputusan kenaikan gaii

berkala
Laporan SK kenaikan gaji berkala

Mengetik kelengkapan berkas dan surat pengajuan kenaikan

pangkat ASN
Laporan DP3

4 Mengetik dan menyiapkan presensi pegawai Laporan dokumen kenaikan pangkat

5 Mengetik kelengkapan surat pengajuan cutiASN Rekapitulasi presensi pegawai

6 Mengetik DUK ASN Laporan surat cuti pegawai

7 Mengetik rekapitulasi presensi pegawai Dokumen kepegawaian

8 Menyusun dan mengetik DP3 sesuaidengan aturan Pengarsipan absen

9 Mengarsip data kepegawaian Dokumen kepegawaian

10
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung
Dokumen kepegawaian

Yang Membuat

SAKRONI
Penata Muda Tingkat l/ lll.b
NtP. 19650916 199203 1 007

t

2 ASN

3



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
.la bata n PRANATA TAMAN

Target
lndikator Kinerja

I il il IV
Sasaran Strategis

Jumlah kegiatan pengelolaan

taman bumi arema setiap hari
65 kali 65 kali 65 kali 65 kaliMeningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ill lv

1
Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan

parkir agar selalu dalam keadaan bersih, estetis dan higienis
v v v v

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan taman bumi arema

lebih baik

2
Pemotongan rumput di sekitar taman dan pembersihan rumput
liar disekitar taman

v v v v

3 Pemeliharaan tempat/tong sampah disekitar lokasi taman v v v v

4 Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman v v v v

5 Membuat laporan kegiatan v

6
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

Yang Mem

IMAM WAHYUDI
Penata Muda Tingkat I / lll.b
NtP. 19620405 198508 1 002



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan

Sasaran Stratetis lndikator Klnerja
Target

I I tv

Tertib administrasi penggajian Jumlah laporan SPJ Saji 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan

No. Aksl/ Negiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / (eluaran ProSram Xegiatan Rp.

I m tv

1 Mengelola kelancaran pembayaran gaji pegawai SPP gaji

2 Melayani permintaan ajuan kredit pegawai Pencatatan potongan gaji

3 Mencatat dan menyusun transaksiEaji pegawai Laporan gajipegawai

4 Membayar Gaji pegawai Laporan gaji pe8awai

5
Memu.gut dan melakukan pembayaran atas tagihan kredit
pegawai

Catatan potongan Saji

6 Membuat laporan pertanggung jawaban gaji pegawai Laporan gajipegawai

7
Membuat laporan pertanSSung jawaban pemotongan Pajak

darigaii pegawai
Laporan sPT tahunan

8
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

petunjuk/perintah pimpinan
Laporan

YanB Membuat

o

SE

Pen uda Tingkal l/ lll.b

: PENGELOTA GAJI

lll

NtP. 19850520 201101 1006



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
.iabatan BENDAHARA PENERIMAAN

Sasaran Stratetis lndikator Kinerja
Target

I t tv

Laporan Realisasi Pendapatan Asli daerah yarg baik

akuntabel

lumlah laporan Realisasi

Pendapatan Aslidaerah
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

No. Aksi / Ketiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output/ Keluaran Protram xegiatan Rp.

I IV

I Menerima uang /surat berharga lainnya guku kas

2 Menyimpan uang / surat berharga lainnya STS

3 Membavar / menyerahkan uang / surat berharga lainnya STS

4
Mengadministrasikan penerimaan keuangan / surat

berharga lainnya
RekapitulasiSTs

5
MempertangSung jawabkan keuangan yanS diterima sesuai

dengan aturan yang berlaku
Laporan realisasi PAD ke BPKAD

6
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuaidengan petunjuk

/ perintah atasan
Laporan realisasi PAD ke BPKAD

c buat

E

da llll.a
NIP. 1 70 200604 2 0r2

I

t



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN

Sasaran S$ategis lndikator Kineria
Target

I ll t IV

Tertib administrasi keuangan
Jumlah Pengajuan 5PP UP,

GU/[U dan LS
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

No, Aksi/ xeEiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Protram Ketiatao Rp.

u

1
Menghimpun ajuan ang8aran dan memproses kegiatan di

bidang
Ajuan ang8aran dari bidang

2
Mengajukan pencairan dana ke BPKAD dan pengambilan

SPPD
Buktitrasfer per hari

3 Mencatat transakri yang ditangani BKU

4 Mencatat register dan membayar sPPD Register SPPD

5 Mencatat register SPP (Surat Penga.iuan Pembayaran) Register SPP

6 Mencatat register SPM ( Surat Perintah Mencairkan) Register SPM

7 Membuat dan mengirim model D( Laporan pen8irim DK

8 Mencatat perkembanSan buku bank
Buku bank

9 Mencatat perkemban8an buku kas tunai

Menyusun RKA dan DPA Dinas RKA/DPA

71 Membuat dan Mengajukan LP2P Register LP2P

3 Laporan

I

BKU

Buku kas tunai

10



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il ill IV

Tertib administrasi keuangan
Jumlah laporan pajak yang

benar dan tepat waktu
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

No, Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Xeluaran Program Kegiatan Rp.

I I ilt IV

L Mencatat nilai pajak pada buku pajak Buku pajak

2 Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya di BKU BKU

3
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

petunjuk/perintah pimpinan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan BENDAHARA PENGETUARAN

Sasaran Strategis lndlkator Kineria
Target

I I t tv

Tertib administrasi keuangan
Jumlah laporan SPJ yang tepat

waktu
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

No. Aksl / (€tlatan output/ Keluaran Program Keglatan Rp.

I I t IV

1 Membuat SPJ atas transaksi yang dilakukan Laporan SPJ

2 Membuat laporan p€nyerapan anggaran belanja Laporan penyerapan anSSaran

Yang Membuat

@il
NUZUL WAHYI.INI

Pengatur/ ll.c

NtP. 19840201 200504 2 017

Jadwal Pelaksanaan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGADMINISTRASI UMUM

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I t1 ill IV

Pelayanan tertib administrasi surat menyurat dan barang

cetakan

Jumlah laporan rekapitulasi
kebutuhan dokumen

500 surat 500 surat 500 surat 500 surat

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ill IV

1 Membuat rencana kebutuhan administrasi bagian umum Register kebutuhan ATK

2 Membuat rencana kebutuhan alat kebersihan kantor Register kebutuha n alat kebersiha n

3 Mengetik naskah surat - surat dinas ,l Surat yang terselesa ika n

4 Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Register surat masuk

5 Mengagendakan surat keluar Register surat keluar

6 Membuat kartu kendali surat masuk/keluar Kartu kendali surat

7 Mengklarifi kasi surat-surat dinas surat yang terklasifikasi

8 Mengarsip surat-surat d inas pengarsipa n su rat dinas

9 Membuat rekpitulasi surat masuVkeluar pengars[pan su rat dinas

10 Melaksanakan penerimaan tamu Buku Tamu

11 Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor Kebersihan ruangan

L2 Membuat laporan pelaksanaan tugas Laporan kegiatan

13
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung
Laporan kegiatan

Yang Membuat

Pengatu il.d
NlP. 19640825 200604 1 008



Jabatan PEMETIHARA SARANA DAN PRASARANA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KAHURlPAN

Target
lndikator Kinerja

I lt 1il !V
Sasaran StrateSis

Jumlah kegiatan pemeliharaan

sarana prasarana stadion
kahuripan setiap hari

62 kali 62 kali 63 kali 52 kali
Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

No. AkBi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt IV

t Memotong rumput dan memelihara rumput lapangan sepak

bola.
v v ! v

Peningkata n kebersihan sa ra na

prasarana olahraga stadion
kahu ripan secara rutin/berkala

2 Memotong rumput di areal parker stadion jalan aspal. v v v v

J Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh
terlalu rindang.

v v v v

5
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama

ulat,tanaman liar di lahan parkir jalan aspal,jogging track.
v v v v

6 Membersihkan seluruh area stadion, mes pemain dan tribun. v v v v

7 Membersihkan dan merawat ruangan dalam stadion. v v v v

Membersihkan dan merawat toilet dalam stadion. v v v v

7 Membuat laporan kegiatan v

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v V v

Yang Membuat

KUNCORO

Pengatur Tingkat I / ll.d
NrP.19730307 2003t2 7 007

8



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGELOTA SARANA OI.AHRAGA ADION KAHURIPAN

Target

I II ilt IV
lndikator KinerjaSasaran Strategis

62 kali 62 kali 63 kali 62 kali

Jumlah kegiatan pemeliharaan

sarana prasarana stadion

kahuripan setiap hari

Men ingkatkan pemeliharaan sa ra na prasarana olah raga yang

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I ll Iil IV

t Memotong rumput dan memelihara rumput lapangan sepak

bola.
v v v v

Peningkatan kebersiha n sarana
prasarana olahraga stadion

ka hu ripan secara rutin/berkala

2 Memotong rumput di areal parker stadion jalan aspal. v v v v

3 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh

terlalu rindang.
v v V v

5
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama

ulat,ta na ma n liar di lahan parkir ja la n aspal,jogging track.
v v v v

6 Membersihkan seluruh area stadion, mes pemain dan tribun. v v v v

7 Membersihkan dan merawat ruangan dalam stadion. v v v v

I Membersihkan dan merawat toilet dalam stadion v v v v

9 Membuat laporan kegiatan v

10
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

rTingkat l/ ll.d
NIP.1 201408 1 002



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGEIOIA BAHAN PERENCANAAN

Sasaran Strate8is lndikator Kinerja
Target

I 1t ill IV

Tertib administrasi data dan dokumentasi kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah draf dokumen
perencanaan yang disusun

6 Dok/Lap 7 Dok/Lap 6 Dok/Lap 7 Dok/Lap

No. Aksi I Keglatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I lt lI IV

t Menyusun dan mengetik rancangan Renstra dan Penetapan

Renstra
,l Laporan program kegiatan

2
Menyusun dan mengetik rancangan Renja dan Penetapan

Renja
Laporan evaluasi kegiatan

3 Menyusun dan mengetik evaluasi triwulan ,l Laporan rencana kerja

4 Menyusun dan mengetik konsep Laporan Kinerja Dinas ,t Laporan bulanan, triwulan dan semesteran

5

Mengumpulkan dan mengetik dan mendokumentasikan

lndikator Kinerja lndividu (lKl), Rencana Aksi (RENAKSI)

Perjanjian Kinerja (JAKIN), Laporan Kinerja lndividu (LKj l)

Laporan LAKIP,TAPKIN,RPJ M D,RPJ D,Renstra

dan Renja

6

Mengumpulkan dan mengetik bahan untuk aplikasi E-

Plainning ( E-Renstra, E-Musrenbvang, E-RKPD, E-Renja), E-

Budgething, E-Monev

Laporan LAKIP,TAPKIN,RPJMD,RPJD, Renstra

dan Renja

7
Mengentri data kegiatan ke aplikasi SMEP, aplikasi
SIAP;

Jumlah dokumen hasil evaluasi tahunan

8
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinanlatasan baik tertulis maupun lisan.

,l I Laporan kegiatan

Yang Membuat

SUHARIYANTO

Pengatur / ll.c
NtP. 19701026 200906 1 001



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PETUGAS KEAMANAN

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I t IV

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di
Kawasan Stadion

lumlah pelaksanaan kegiatan keamanan

serta ketertiban setiap harinya
62 kali 62 kali 62 kali 62 kali

No. Aksi / (egiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / xeluaran Program l(egiatan Rp.

I I IV

Menjaga keamanan dan ketertiban sarana dar
Prasarana (stadion) selama 24 iam

Peningkatan keamanan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2
Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana

Olahraga

3 Mengamankan dan menertibkan PKL stadion

4 Menraga ketertiban pengunjung stadion

5 Menangani Kejadian ganguan keamanan stadion

6 Pengaturan lalu lintas internal kawasa'l stadion

7 Menjaga kebersihan areal Pos Komando

8 Membuat laporan kegiatan

9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Ya Membuat

P

Pengatur / ll.c
NtP. 19790518 200903 1 003

t

1



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PETUGAS KEAMANAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I lt ilt IV

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di

Kawasan Stadion

Jumlah pelaksanaan kegiatan keamanan

serta ketertiban setiap harinya
62 kali 62 kali 62 kali 62 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwa! Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt IV

1
Menjaga keamanan dan ketertiban Sarana dan

Prasarana (stadion) selama 24 jam v v V v

Peningkatan keamanan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2
Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana

Olahraga
v v v v

3 Mengamankan dan menertibkan PKL stadion v v v v

4 Menjaga ketertiba n pengu njung stadion v v v v

5 Menangani Kejadian ganguan keamanan stadion V v v v

6 Pengaturan lalu lintas internal kawasan stadion v V v v

7 Menjaga kebersihan areal Pos Komando v v v v

8 Membuat laporan kegiatan v

9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan v v v v

Yang Membuat

Pengatur / ll.c
NlP. 19820424 201001 1 005



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMETIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAPANGAN

Target
Sasaran Strategis lndikator Kineria

I lt lil tv

Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik

Jumlah pemeliharaan lapangan

sepak bola setiap hari
60 kali 60 kali 60 kali 60 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il m IV

1 Pemotongan rumput lapangan sepak bola V v v v

Pen ingkata n kwalitas rumput
lapangan dan sarana olahraga

lainnya dapat berfungsi lebih

baik

2 Penyiraman rumput lapangan sepak bola. V v v v

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola. v v v v

4 Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola V v v v

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola v v v v

6
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi rumput

/ tanaman liar di paving dan jogging track.
v v V v

7 Membuat laporan kegiatan v

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

Yang Membuat

Pengatur .c

NrP. 19711230 201001 1 001



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KOLAM RENANG ANAK DAN TAMAN LAIU tlNTAS

Tar8et
Sasaran Strategis lndikator Kinerja

I II il! IV

Meningkatka n pemeliharaan sarana prasa rana ola h raga agar

berfungsi baik

Jumlah kegiatan pengelolaan

kolam renang dan taman lalu lintas
setiap hari

52 kali 62 kali 53 kali 62 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I ll ltl tv

1
Pemeliharaan kebersihan lingkungan kolam renang, taman lalu

lintas dan area parkir.
v v v v

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan kolam renang anak
dan taman lalu lintas lebih baik

2
Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasara kolam renang dan

taman lalu lintas.
v v v v

3 Pemeliharaan pompa air untuk kolam renang. v v v v

4 Menguras dan membersihkan kolam renang. v v v v

5
Pemotongan rumput dan pembersihan rumput liar di lokasi

sekitar kolam renang dan taman lalu lintas.
v v v v

6
Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di sekitar kolam dan

taman lalu lintas.
V v v v

7 Membuat laporan kegiatan v

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan rnaupun tertulis.
v v v v

ffi
Pengatur / ll.c

NtP" 19770403 20100L 7 002



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KOTAM RENANG ANAK DAN TAMAN TALU TINTAS

Target
Sasaran Strategis !ndikator Kinerja

I il ilt IV

Jumlah kegiatan pengelolaan

kolam renang dan taman lalu lintas
setiap hari

62 kali 62 kali 63 kali 62 kali
Meningkatkan pemeliha raa n sarana prasa ra na ola h raga agar

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

0utput / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt IV

t Pemeliharaan kebersihan lingkungan kolam renang, taman lalu

lintas dan area parkir.
v v v v

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan kolam renang anak
dan taman lalu lintas lebih baik

2
Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasara kolam renang dan

taman lalu lintas.
v v v v

3 Pemeliharaan pompa air untuk kolam renang. v v v v

4 Menguras dan membersihkan kolam renang. v v v v

5
Pemotongan rumput dan pembersihan rumput liar di lokasi

sekitar kolam renang dan taman lalu lintas.
v v v v

6
Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di sekitar kolam dan

taman lalu lintas.
v v v v

7 Membuat laporan kegiatan V

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

Ya Membu

/ ll.c
NtP. 19840110 201001 1 003



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
iabatan TEKNISI PENGELOTAAN SUMBER DAYA AIR

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ll m tv

Meningkatkan pemeliha raa n sarana prasa ra na olah raga yang

berfungsi baik

Jumlah kegiatan pengelolaan

tandon air yang di setiap hari
50 kali 60 kali 60 kali 60 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il 1il IV

1
Menyapu sampah / kotoran di dalam saluran air dan gorong-

gorong di luar dan di dalam stadion
v v v v

Peningkatan kwalitas tandon air
yang dibersihkan secara

rutinlberkala

2
Membersihkan rumput liar yang tumbuh disekitar saluran air /
gorong-gorong di luar dan dalam stadion

v v v v

3 Memelihara pompa air induk untuk semua fasilitas di stadion v v { v

4 Membuat laporan kegiatan v

5
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
V v v v

buat

HARIONO
Pengatur / ll.c

NtP.1.9790914 201001 1 001

,W^



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n PETUGAS KEAMANAN

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I il ilt IV

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di
Kawasan Stadion

Jumlah pelaksanaan kegiatan keamanan

sefta ketertiban setiap harinya
62 kali 62 kali 62 kali 62 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II il tv

1
Menjaga keamanan dan ketertiban Sarana dan

Prasarana (stadion) selama 24 jam v v v v

Peningkatan keamanan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2
Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana

Olahraga
v v v v

3 Mengamankan dan menertibkan PKL stadion v v v v

4 Menjaga ketertiba n pengunju ng stadion v v V v

5 Menangani Kejadian ganguan keamanan stadion v v v v

6 Pengaturan lalu lintas internal kawasan stadion v v v v

7 Menjaga kebersihan areal Pos Komando v v v v

8 Membuat laporan kegiatan v

9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan v v v v

Yang Membuat

SUCIPTO

Pengatur Muda / ll.a
NtP. 19760127 zotoot tOOz

Vfi



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRANATA TAMAN

TarSet

I !t Il IV
lndikator KinerjaSasaran Strategis

65 kali 65 kali 65 kali 65 kaliJumlah kegiatan pengelolaan

taman bumi arema setiap hari
Meningkatkan pemeliha raan sara na prasarana olahraga ya ng

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt lv

1
Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan
parkir agar selalu dalam keadaan bersih, estetis dan higienis

v v v v

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan taman bumi arema

lebih baik

2
Pemotongan rumput di sekitar taman dan pembersihan rumput

liar disekitar taman
v v v v

3 Pemeliharaan tempat,/tong sampah disekitar lokasi taman v v v v

4 Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman v v v v

5 Membuat laporan kegiatan v

6
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis"
v v v v

ng Membuat

Pengatur Muda / lt.a
NtP.19690706 20L408 1 002



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMELIHARA SARANA DAN PRASAMNA TAPANGAN DAIAM }

Target

It IVI I
lndikator KlneriaSasaran Strategis

66 kali 67 kali66 ka li 66 kali
lumlah pemeliharaan lapangan

sepak bola setiap hari
M€ningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

Jadwal Pelaksanaan
Rp.Program KeSiatan

I t IV
Output / KeluaranNo. Aksi / KeSiatan

1 Pemotongan rumput lapanSan sepak bola

2 Penyiraman rumput lapangan sepak bola

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola

4 Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola

5 Peng€catan garis lapangan sepak bola

6 Membuat laporan kegiatan

Peningkatan kwalitas rumput
lapangan dan sarana olahraga

lainnya dapat berfungsi lebih

baik

7
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

III
Ya buat

r Muda / ll.a
NIP.19840110 201001 1 003

MltsT(



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n PRAMU KEBERSIHAN

Target

I il lil IV
Sasaran Strategis lndikator Kinerja

Jumlah kegiatan

membersihkan ruangan setiap
hari

60 kali 50 kali 60 kali 60 kaliKebersihan sarana prasarana kantor agar berfungsi dengan baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / l(eluaran Program Kegiatan Rp.
I il ill IV

t Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan.

Kebersihan ruangan dan perawatan

perlengkapan kebersihan yang terjaga
dengan baik

2 Membersihka n kantor/ruanga n da n peralata n kantor la innya

3
Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agartidak
cepat rusak.

4
Menyimpan dan membersihkan peralatan yang digunakan agar

siap digunakan kembali.

5 Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor

6 Membuat laporan pelaksanaan tugas

7
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung.

Yang Membuat

SUPARDIANTO

JuruTingkatl/ll.d
NtP. 19711206 200701 L OO8



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN

Target

1l lll tv
lndikator Kineria

I
Sasaran StrateSis

66 kali 67 kali 66 kaliJumlah kegiatan kebersihan gedung

setiap hari
66 kaliMeningkatkan Kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I ll ilt IV

1 Membersihkan dan merawat sarana prasarana gedung stadion. v v v v

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Membersihkan toilet dan kamar mandi v v v V

3 Membersihkan tribun VIP Stadion. v v v v

4 Membersihkan ruang ganti pemain dan ruangan lainnya v v v v

5
Membersihkan kaca, plafon, tangga, pegangan tangga, kotoran burung

dan sarang laba-laba
v v { v

6 Menyiapkan minum bagi tamu stadion v v v v

7 Membuat laporan kegiatan v v v v

8
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis.
v v v v

Yang Membuat

h
JuruTingkatl/l.d

NrP. 19751223 201001 1 001

Jadwal Pelaksanaan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PRAMU KEBERS]HAN

Target
lndikator Kinerja

I lt lll IV
Sasaran Strategis

66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ill lv

7
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.
v v v v

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-goron8. v v v

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.
v V v V

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.

v v v v

6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. v v v !

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun) v v v v

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion. v v v

9 Membersihkan dan merawat kios. v v v v

10 Membuat laporan kegiatan

77
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis
v v v v

Yang Membuat

MUJI SYUKUR
Juru / l.c

NtP. 19700420 201001 1 002



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PRAMU KEBERSIHAN

Target
lndikator Kinerja

I I ill lvSasaran Strategis

Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

Jadwal Pelaksanaan

I IV

Output / Keluaran Program KegiatanAksi / Kegiatan Rp.No.

v v v V1
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.

v v v v2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong.

v v v v3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving.

v v v4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

v v5

Menyemprot pestisidalherbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

asoal.deoan kios dan ioegine track.

v v v v6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak.

v v v v7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun).

v v v v8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion.

v v v v9 Membersihkan dan merawat kios.

v10 Membuat laporan kegiatan

v v

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

v v11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Yang buat

Juru / l.c
NtP. 19760412 201001 1 001

II

\



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n PETUGAS KEAMANAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il lil IV

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di

Kawasan Stadion

Jumlah pelaksanaan kegiatan keamanan

serta ketertiban setiap harinya
62 kali 62 kali 62 kali 62 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

il il IV

1
Menjaga keamanan dan ketertiban Sarana dan

Prasarana (stadion) selama 24 iam
v v V v

Peningkatan keamanan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2
Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana

Olahraga
v v v v

3 Mengamankan dan menertibkan PKL stadion v v v v

4 Menjaga ketertiban pengunju ng stad ion v v v v

5 Menangani Kejadian ganguan keamanan stadion v v v v

6 Pengaturan lalu lintas internal kawasan stadion v v v v

7 Menjaga kebersihan areal Pos Komando V v v v

8 Membuat la poran kegiatan v

9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan v v v v

Yang Membuat

SUPRIYANTO

Juru / l.c
NtP. 19741108 201408 1 001

I



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labatan PENGADMINISTRASI UMUM KEUANGAN

Sasaran Strategis lndikator Xlneria
Target

I I t

Meningkatkan tenib administrasi keuangan dengan baik

.Jumlah laporan keuangan

sesuai dengan pedoman dan

tepat waktu
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

No. Aksl/ Kegiat.n
Jadwal P€laksanaan

Output / KGluaran Program Rp.
It tv

1
Mengetik administrasi keuangan dan mengentri data melalui

website

Tersediannya pelayanan jasa administrasi

keuangan sesuai dengan pedoman

2
Menyiapkan data dan Mengetik laporan dan penanSsunE

jawaban penyelenSgar.an anSgaran

3 Menyiaplan data dan mengetik dokumen RKA,DPA Dinas

4
Mengetik dan mengentridata pelaporan keuanSan triwulan

dan akhir tahun

5
Menyiapkan data dan Mengetik laporan dan pertanggung

jawaban penyelenggaraan anSSaran satuan kerja

Mengetik daftar penerimaan uanS kepada yang berhak

7
Mengarsipkan surat-surat dinas yang berkaitan dengan

keuangan dan aset

8
Mengarsipkan surat-surat dinas yang berkaitan dengan

keuangan

9
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuaidengan petunjuk

/ perintah atasan

Ya mbuat

M

Kegiatan

6



.labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI UMUM KEUANGAN DAN ASET

Sasaran StrateSis lndikator Kineria
Target

I t

Meningkatkan tertib administrasi keuangan dengan baik

Jumlah laporan keuangan

sesuai dengan pedoman dan

tepat waktu
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

No. Aksl/ Ketiat.n
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Protram Ketiatan Rp.
I tv

1
Men8etik administrasi keuangan dan mengertri data melalui

website

Tersediannya pelayanan jasa administrasi
keuangan sesuai dengan pedoman

2
Menyiapkan data dan Mengetik laporan dan penanESung

iawaban penyeleng8araan an8garan

3
Menyiapkan data dan Mengetik laporan dan pertanSSung

jawaban penyelenggaraan anSgaran satuan kefja

4 Mengetik daftar pembayaran pajak

5

Melakukan pencatatan barang milik daerah yang berasal

dari APBD serta menyiapkan barang-barang inventaris

pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari

6
Menyiapkan usulan penghapusan barang-barang milik

daerah yang rusak atau sudah tidak dipergunakan lagi

Mengarsipkan surat-surat dinas yang berkaitan dengan

keuangan dan aset

8
Melaksanakan tugas kedinasah lain sesuai dengan petuniuk

/ perintah atasan

'm,^

3 dokumen

7



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGARAM

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I I

Tertib administrasi data dan dokumentasi kegiatan

Perencanaan, Evaluasl dan Pelaporan

lumlah draf dokumen
perencanaan yang di entri /

upload

5 Dok/Lap 7 Dok/Lap 6 Dok/Lap 7 Dok/Lap

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Program Rp.
tv

1 Mengetik rancangan Renstra dan Penetapan Renstra Laporan program kegiatan

2 Laporan evaluasi kegiatan

Mengetik evaluasi triwulan Laporan rencana kerja

4 Mengetik konsep Laporan Kineria Dinas Laporan triwulan

5

Mengetik dan mengupload data lndikator Kinerja lndividu
(lKl), Rencana Aksi (RENAKSI) Perjanjian Kinerja (JAKIN),

Laporan Kinerja lndividu (l-Kj l);

Laporan bulanan

6

Mengetik dan mengupload bahan untuk aplikasi E-

Plainning { E-Renstra, E-Musrenbvan& E-R(PD, E-Renja), E-

Budgething, E-Monev.

Laporan Tahunan

7 Mengentri data kegiatan ke aplikasi SMEP, aplikasi KRISNA Surat dinas yang terselesaiakan

8
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan/atasan baik tertulis maupun lisan.

Laporan kegiatan

Membuat

BENY P

t

Output / Keluaran Ketiatan

Mengetik rancangan Renja dan Penetapan Renia

3



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labatan PRAMU KEBERSIHAN

Target

tvI
lndikator KinerjaSasaran Strategis

60 ka li 50 kali 60 kali
lumlah kegiatan

membersihkan ruangan setiap
hari

50 kaliKebersihan sarana prasarana kantor agar berfunSsi dengan baik

No Aksi / Kegiatan
ladwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Rp.
I I tv

1
Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan.

Kebersihan ruangan dan perawatan

perlengkapan kebersihan yang terjaga
dengan baik

3
Menyimpan dan merawat peralatan yang diSunakan agar tidak

cepat rusak.

4
Menyimpan dan membersihkan peralatan yang digunakan a8ar

siap digunakan kembali.

5 Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor

6 Membuat laporan pelaksanaan tugas

7
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung.

ruu"
LUKMAN HAKIM

Kegiatan
t

Membersihkan kantor/ruangan dan peralatan kantor lainnya .



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PRANATA TEKNOI.OGI INFORMASI KOMPUTER

Sasaran Strat€8is lndikator Kinerja
TarSet

I I tv

Tertib administrasi data dan dokumentasi kegiatan Umum

Kepegawaian

lumlah laporan rekapitulasi

kebutuhan dokumen
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

No
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluarsn Program Kegiatan Rp.

I lt tv

1
Menyiapkan surat menyurat, tata kearsipan dan pengetikan

surat.
Register kebutuhan ATK

2 Mengolah aplikasi persuratan Register kebutuhan alat kebersihan

3
Mengentridata operasional domain situs web Pemerintah

Kabupaten Malang
Surat yang terselesaikan

4
Menginventarisasi permasalahan berkaitan dengan domain situs

web Pemerintah Kabupaten Malang

5

Melaksanakan kegiatan pengen dalian interna I terhada p

operator pelaksana sub domain situs web Pemerintah

Kabupaten Malans

Register surat keluar

6 Membuat laporan pelaksanaan tugas Kebersihan ruangan

7
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung
Laporan kegiatan

Yang at

M UR ROHMAN

t

Aksi / KeSlatan

Register su rat masuk



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGEMUDI

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
TarSet

I lt tv

Tertib perawatan Kendaraan dinas milik kantor agar berfungsi
baik

Jumlah melaksanakan tugas
perjalanan dinas pimpinan

65 kali 55 kali 65 kali 65 kali

No Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Neluaran ProSram Ne8iatan Rp.
I tv

1
Memeriksa kelengkapan kendaraan agar kendaraan berfungsi

baik

Perawatan kebersihan dan kondisi mesin

kendaraan yang terpelihara dan layak
jalan dan sampaitempat tuiuan sesuai

dengan ketentuan

2
Memansakan mesin kendaraan guna mengetahui kalayakan

mesin

3
Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruang

dalam dan luar kendaraan agar kelihatan bersih

4

Mengemudikan kendaraan berdasarkan tuiuan dan ketentuan

lalulintas agar kendaraan dapat tiba ditempat tujuan dengan

selamat

5
Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat

beroperasional dengan layak.

6 Membuat Iaporan pelaksanaan tugas

1
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung.

'lli)),-ns
NUR MUCHAMMAD

It

m



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGADMINISTRASI UMUM

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
TarSet

I il !il IV

Pelayanan tertib administrasi surat menyurat dan barang

cetakan

Jumlah laporan rekapitulasi

kebutuhan dokumen
500 surat 500 surat 500 surat 500 surat

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program KeSiatan Rp.
I I ill IV

t Membuat rencana kebutuhan administrasi bagian umum ,! Register kebutuhan ATK

2 Membuat rencana kebutuhan alat kebersihan kantor J ,t Register kebutu ha n alat kebersihan

3 Mengetik naskah surat - surat dinas ,t Su rat yang terselesaikan

4 Mengagendakan surat masuk dan surat keluar ,l Register surat masuk

5 Mengagendakan surat keluar ,t ,l Register surat keluar

6 Membuat kartu kendali surat masuk/keluar Kartu kendali surat

7 Mengkla rifikasi surat-su rat d inas surat yang terklasifikasi

8 Mengarsip surat-su rat dinas ,l pengarsipan surat dinas

9 Membuat rekpitulasi su rat masuk/keluar ,t I pengarsipan surat dinas

10 Melaksanakan penerimaan tamu J ,l Buku Tamu

11 Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor J Kebersihan ruangan

t2 Membuat laporan pelaksanaan tugas Laporan kegiatan

13
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan

langsung
J Laporan kegiatan ,W*

AFRIZAT ILFIAN VIEAII. S.Or



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM (PENGOLAH DATA PETATIHAN KEPEMUDAAN

Target

I tv
lndikator KineriaSasaran Strategis

l dokumen
Jumlah laporan dokumen data dan dokumentasi

kegiatan Paskibra
Tertib administrasi data dan dokumentasi

kegiatan Paskibra

Program Kegiatan Rp.
I tv

Output / KeluaranNo. Aksi / Ke8iatan

1.

Menyiapkan data yang akan dilaksanakan pada

kegaiatan seki kepelatihan kepemudaan

2
Mengetik data yang tersedia pada Seksi Kepelatihan
(epemudaan

Mengolah data yang terhimpun pada Seksi

Kepelatihan Kepemudaan

4
Mendokumentasikan data atau bahan pada Seksi

Kepelatihan Kepemudaan.

Mengetik hasil laporan kegiatan Kepelatihan

Kepemudaan
5

Dokumen dan pelaporan kegiatan

seksi pelatihan kepemudaan yang

tepat waktu dan sesuaidengan
ketentuan

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan langsung baik lisan mapun tertulis.5

Ya Membuet

ROB MEDI TO

lI

Jadwal Pelaksanaan

I

3



Jabata n

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGOI.AH DATAPENGADMINISTRASI UMUM (TEEMBAGAAN KEPEMUDAAN DAN I(EPRAMUKAAN

Target
t IV

lndikator Kinerja
I

Sasaran StrateSis

l dokumen
Jumlah laporan data dan dokumentasi kegiatan

Pembinaan Kepemudaan dan kepramukaan

Tertib administrasi data dan dokumentasi
kegiatan Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Kepemudaan dan kepramukaan

No, Aksi / K€giatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Xeluaran Protram Kegiatan Rp.
I tl lll IV

1

Mengetik rencana ke8iatan seki pembinaan dan

pengembangan kelembagaan kepemudaan dan

kepra mukaan

Dokumen dan pelaporan kegiatan
seksi Pembinaan PenSembangan

Kelembagaan Kepemudaan yang

tepat waktu dan sesuaidengan
ketentuan

2

Mengetik bahan/ data untuk memfasilitasi
pembinaan dan pengembangan lembaga

kepemudaan dan kepramukaan

3

Mengumpulkan bahan/ data untuk memfasilitasi
pembinaan dan pengembangan lembaga

kepemudaan dan kepramukaan

4
Mengetik hasil laporan kegiatan kelembagaan
kepemudaan dan kepramukaan

5

Yan M mbuat

HANI F DARI

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kepala seki .



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Jabatan PEN6ADMINISTRASI UMUM l(EWIRAUSAHAAN

Tar8et
lndikator Kinerja

I l IV
Sasaran StrateSis

.lumlah laporan data dan dokumentasi kegiatan
Pelatihan kewirausahaan

l dokumenTertib administrasi data dan dokumentasi
keSiatan Kewirausahaan

No. Aksi / Keglatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I tv

1
Menyiapkan rencana kegiatan pengembangan

kewirausahaan

Dokumen dan pelaporan kegiatan
seksi pelatihan kewirausahaan
yang tepat waktu dan sesuasi

dengan ketentuan

2

Men8etik bahan penyusunan rencana kegiatan

kelembagaan kewirausahaan dan pembudayaan

kewirausahaan pemuda

3

MenSumpulkan bahan dan mengetik fasilitas kegiatan

kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan

pemuda

4
Mendokumentasikan kegiatan pengembangan

wawasan potensi dan kreativitas pemuda.

5 Mengetik hasil laporan kegiatan kewirausahaan

6
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan langgung

Y.a ng Membuatffi
WENDA KUSHIMAWAN



.labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM (PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN I(EJUARAAN OI.AHRAGA

TarSet

I tv
lndikator fineriaSasaran Strategis

2 Dokumen
Jumlah dokumen data dan dokumentasi

kegiatan Pemusatan latihan dan Pengiriman

Atlit

Tertib ad m in istrasi data dan dokumentasi

kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan

Kejuaraan olahraga

Jadwal Pelaksanaan
Program Xegiatan Rp.

I tv
Output / (eluaranNo. Aksi / xegiatan

1
Meng€tik rencana kegiatan seksi pen8emban8an

organisasi dan kejuaraan olahraga

Mengumpulkan dan mengetik data pengembangan

organisasi dan kejuaaraan olahraga
2

3

Mengirim surat ke lembaga terkait dengan

kegiatan seksi pengembangan oEanisasi dan

kejua raa n olahraga

4
Mengumpulkan bahan dan mengetik standarisasi

pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga

5
Mengetak laporan hasil kegiatan seksi

pengembangan oganisasi dan kejuaraan olahraga.

Dokumen dan pelaporan

kegiatan seksi pengembangan

organisasi dan kejuaraan
olahraga tepat waktu dan

sesuai ketentuan

6
Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

I
T

Yan embuat

HARI SETYO WIEOWO

t



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Ja batan PENGADMINISTRASI UMUM

Target
lndikator Kinerja

I t1 ill IV
Sasaran Strategis

1 Dokumen
Jumlah dokumen data dan dokumentasi

kegiatan Pelaporan kegiatan seleksi dan

pengiriman atlet olahraga khusus .

Tertib administrasi data dan dokumentasi
kegiatan Seksi Olahraga Khusus

Jadwal Pelaksanaan

lv
Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I il ill
No. Aksi / l(egiatan

v vMengetik rencana kegiatan olahraga khusus vL

v v v2 Menghimpun dan menginput data olahraga khusus

v v
Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan olahraga

khusus
v3

v v
Mend istribusika n su rat-su rat ke lem baga terka it
dengan kegiatan olahraga khusus

v4

v v v5
Mend istribusika n su rat-su rat ke lem baga terka it
dengan kegiatan olahraga khusus

v v v6 Mengetik laporan hasil kegiatan olahraga khusus

v v v v

Dokumen dan pelaporan

kegiatan seksiolahraga khusus

tepat waktu dan sesuai dengan

ketentuan

7
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan langsung

nd:



labatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2OI9
PENGADMINISTRASI UMUM (PETESTARIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGATRAOISI

Target
t IV

lndikator KineriaSasaran Strategis

l Dokumen
JJumlah dokumen data dan dokumentasi

kegiatan pelaporan olahraga tradisional yang

diselengSarakan

Tertib admini5trasi data dan dokumentasi

kegiatan Seksi Pelestarian olahraga Tradisional

Rp.
It tv

Output / xeluaran ProSram KeSiatan
I

No, Aksi / Kegiatan

L Mengetik rencana kegiatan olahraga tradisional

Mengetik pendataan, pen8galian, dan pelestarian

olahraga tradisional didalam masyarakat
2

3

Mendokumentasikan pelaksanaan keikutsertaan

festival olahraga tradisional ditingkat Daerah,

Nasional, dan lnternasional

4
Mendistribusikan surat-surat ke lembaga pembibitan

olahraga terkait kegiatan olahraga tradisional

5 Mengetik hasil laporan kegiatan olahraga tradisional

Dokumen dan pelaporan

kegiatan seksi pelestarian

olahraga tradisional tepat
waktu dan sesuaidengan

ketentuan

6
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan langsung

IIII

II

Yang Membuat

EDY PURWANTO

I

Jadwal Pelaksanaan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labatan PETUGAS KEAMANAN

Sasaran Strategis lndlkator Kineria
I tv

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di

Kawasan Stadion

Jumlah pelaksanaan kegiatan keamanan

serta ketertiban setiap harinya
62 ka li 62 kali 52 kali 62 kali

No. Output / Neluaran Pro8ram KeBiatan Rp.

I t tv

7
Menjaga keamanan dan ketertiban sarana dan

Prasarana (stadion) selama 24 jam

Peningkatan keamanan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2
Mengamankan dan menjaga aset Sarana Prasarana

olahraga

Mengamankan dan menertibkan PKL stadion

4 Meniaga ketertiban penguoiung stadion

5 N4enangani Keiadian ganguan keamanan stadion

6 Pengaturan lalu lintas internal kawasan stadion

1 Menjaga kebersihan areal Pos Komando

8 Membuat laporan kegiatan

9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Jilr-.
ZAENAL ABIDIN

TarBet

t

Aksl / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

3



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PRAMU KEBERSIHAN GEDUNG STAOI

Target

u tvI
tndikator xineriaSasaran strategis

66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kegiatan

kebersihan gedung setiap hari
66 kaliMeningkatkan Kebersihan sarana prasarana olahraga a8ar berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelakanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp
I I t

1 Membersihkan dan merawat sarana prasarana Sedung stadion-

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraSa secara

rutin/berkala

2 Membersihkan toilet dan kamar mandi

3 Membersihkan tribun VIP Stadion.

4 Membersihkan ruang ganti pemain dan ruangan lainnya

5
Membersihkan kaca, plafon, tanSga, pegangan tangga, kotoran bu.ung

dan sarang laba-laba

6 Menyiapkan minum bagitamu stadion

7 Membuat laporan kegiatan

8
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis,

Yang Membuat

ABDUI. MANAF

Jabatan

A+\Jr)



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

labatan PRAMU KEBERSIHAN GEDUNG
Target

u tvI
lndikator Kine4aSasaran Strategis

66 kali66 kali 66 kali 67 kali
Jumlah pelaksanaan kegiatan

kebersihan gedung setiap hariMeningkatkan Kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No, Aksi / Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan
Output / Keluaran Program l(egiatan Rp

I t tv

1 Membersihkan dan merawat saaana prasarana Sedunt stadion

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Membersihkan toilet dan kamar mandi

3 Membersihkan ttibun VIP Stadion.

4 Membersihkan ruang ganti pemain dan ruangan lainnya

5
Membersihkan kaca, plafon, tang8a, peganSan tan88a, kotoran burung

dan saranB laba-laba

6 Menyiapkan minum bagitamu stadion

'1 Membuat laporan kegiatan

8
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun t€rtulis.

Ya buat
(--
D

H 5E

I

Dt/



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN ST

Target
lndikator Kinerja

I II ill IV
Sasaran Strategis

66 kali 66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hariMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

Jadwa! Pelaksanaan

ilt IV
Output / Xeluaran Program Kegiatan Rp.

I lt
No. Aksi / Kegiatan

v v v v1
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.

v v v vPembersihan saluran air atau goronS-gorong.2

v v v v3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving.

v V v v4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

v v v v5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.

v v v V6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak.

v v v V7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun).

v v v v8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion.

v vv v9 Membersihkan dan merawat kios.

v v10 Membuat laporan kegiatan

v v v v

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Ya



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN STADION

Target

IV
lndikator Kineria

I I ilt
Sasaran Strategi$

66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksl/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I 1t ilt 1V

L
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.
v v v v

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. v V v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.
v v v v

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.

V v v v

6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak' v v v v

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)' v v v v

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion' v v v v

9 Membersihkan dan merawat kios. v V v

10
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis
v v v v



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN IUAR STAD

Target
lndikator Kinerja

I It IV
Sasaran Strategis

66 kali 66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana Prasarana setiap hariMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Piogram Kegiatan Rp
I t tv

1
Memoton8 rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving.

4
PemotonSan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir pavinS atau diantara jalan paving,ialan

aspal,depan kios dan jog8inB track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsunB baik secara

lisan maupun tertulis

\N
mbuat

MAHMUD WAHIDIN

Pembersihan saluran air atau gorong-gorong.



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU XEBERSIHAN LUAR STADI

TarSet

I Ir tv
lndikator (inerjasasaran Strategis

67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana Prasarana setiap hari
66 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasaEna olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi/ x€tiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / l(eluaran Program Negiatan Rp.
I l t IV

7
Memotong rumput ditaman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar iotgin8 track atau ialan aspal.

PeninEkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau 8oron8-gorong

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau dianta.a jalan pavinS,jalan

aspal,depan kios dan iogging track.

6 Memperbaikitont sampah diareal stadion yang rusak

'1 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion

9 Membersihkan dao merawat kios

10

11
Melaksanakan tuSas lain yang diperintah atasan langsunB baik secara

lisan maupun tertulis

Yang Membuat

,Jfr,
ABDUL ROKHIM

Membuat laporan kegiatan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PRAMU KEBERSIHAN LUAR STA

Ta.get

m tv
lndikator Kineria

I ISasaran StrateSis

66 kali 66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
Meningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I t lv

1
Memotong rumput ditaman kecil, taman besar, diantara pavin8 dan

disekitar rogSing track atau jalan aspal.

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembefsihan saluran air atau gorong-gorong,

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving.

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma
dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara ialan pavin8,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak.

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

8 Membersihkan dan merawat p3gar dan Sapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Ya buat

r-z
AHMAD SAFII

labatan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN (LUAR ST

Target

tv
lndikator l(inerra

I t
Sasaran StrateSis

67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap har!
66 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp
I lt t tv

1

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang,

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk m€mbasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara ialan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogginS track.

6

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

8

Membersihkan dan merawat kios.

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tedulis

Ya MG

IN ADHI

Memqtong rumput ditaman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitarjo8ging track atau jalan aspal.

Pembersihan saluran air atau Sotong-gorong.

Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak,

Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion,

9



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN tuAR STADtON)

Target
lndikator Kineria

I I t
Sasaran Stlategis

Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I I It tv

1
MemotonS .umput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogSinS track atau jalan aspal.

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraSa secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau goronE-Eorong

3 Pembersihan rumput liar di sela-s€la paving.

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu
rindang.

5

Menyemp.ot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,Sulma

dan tanaman liar di Iahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan joSSing track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak

1 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun).

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Yang/Membuat

M
I .<-1

ABDUT ROKHIM



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
.labatan PRAMU I(EBERSIHAN (LUAR 5T

Target

I Il tv
lndikator xin€ria

I
Sasaran Strategls

Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 67 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No, Aksi/ xeglatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I I t IV

1
Memotong rumput ditaman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogBing track atau jalan aspal.

PeninSkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau 8oron8-Sorong

3 Pembersihan rumput lia. di sela-sela paving.

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu
rindang.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara ialan pavinSialan

aspal,depan kios dan jogSing track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak.

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun).

Membersihkan dan merawat pagar dan Sapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Yang Membuat

DWI FENDY IRAWAN

66 kali



labatan PRAMU KEBERSIHAN AR STADION

Target

I tv
lndikator KineriaSasaran Strategis

66 kali 66 kali 67 kali 66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
Meningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfunSsi baik

No.
Jadwal Pelaksanaan

Output / Xeluaran Pro8ram Kegiatan Rp
I IV

1
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar joggirg track atau jalan aspal.

Peningkatan kebersihan sa.ana

Prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong,

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving,

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau dlantara jalan pavinS,jalan

aspal,depan kios dan jo3ging track.

6 Memperbaikitong sampah di arealstadion yang rusak.

't Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

8 Membersihkan dan merawat pagar dan Bapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat lapo.an kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

Yang Membuat

r
JUMAI

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Aksl/ (egiatan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN ST

Target

IV
lndikator Kinerja

I il llt
Sasaran Strategis

66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi / (egiatan Jadwal Pelaksanaan
Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I tl il1 tv

1
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.
v v v

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutinlberkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.
v v v v

5

Menyemprot pestisidalherbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.
v v v v

6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. v v v

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun). v v v V

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion. v v v v

9 Membersihkan dan merawat kios. v v v v

10 Membuat laporan kegiatan v v

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis
v V v v

Yang Membuatr
AGUS WIDODO



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PRAMU KEBERSIHAN

Target

lv
lndikator Nineria

I il llt
Sasaran Strategis

Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kali 66 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il il1 IV

7
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.
v v v v

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v V v V

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.
v v v v

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.
v v v v

5 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. v v v v

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun). v v v V

I Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion v v v v

I Membersihkan dan merawat kios v v v v

10 Membuat laporan kegiatan v v

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis
v v v v

Yang Membuat

,Nffi
IDUKJAHYA HUDI



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PRAMU KEBERSIHAN
Target

I 1t ilt IV
lndikator KineriaSasaran StrateSis

66 kali
Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kaliMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga agar berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

output / Keluaran Program Kegiatan Rp,
I il lil tv

L
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.
v v v

Peningkatan kebersihan sarana
prasarana olahraga secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang.
v v v

5

Menyemprot pestisida,/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan jogging track.

v v v v

6 Memperbaiki tong sampah di areal stadion yang rusak. v v v v

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun). v v v v

8 Membersihkan dan merawat pagar dan gapura stadion v v v v

9 Membersihkan dan merawat kios. v v v v

10 Membuat laporan kegiatan v v

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis
v v v

Yang Membuat

Arc
WAHYU DIANTORO



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PENGELOLA DATA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SARANA PRASARANA OLAH

Tar8et

I I tlt IV
Sasaran Strategis Indikator Kinerja

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Jumlah Dokumen Pelaporan dan

Dokumentasi kegiata n yang d ikerjaka n

dengan tepat

Tertib administrasi data dan dokumentasi kegiatan

Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana

Olahraga

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I ll 111 lv

t Mengetik rencana kegiatan seksi kebersihan dan

keamanan.
v v V V

Tertib administrasi pelapora n

kebersihan dan keamanan yang tepat
wahu sefta sesuai dengan ketentuan

2
Mengetik administrasi surat seksi kebersihan dan

keamanan.
v v v v

3 Mengetik jadwal piket petugas keamanan v v v v

4
Mendokumentasikan kegiatan dan kejadian yang

ditangani seski kebesihan dan keamanan.
v v v v

5
Menginventarisir pera lata n/perlengkapan kebersihan

dan keamanan.
v v v v

6 Membuat la poran kegiatan v

7
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

langsung baik secara lisan maupun tertulis.
v v v v

;mi'
naEnrrffir



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PENGELOTA DATA PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN SARANA PRASARANA OI.AH

Target

I IV
Indikator KineriaSasaran Strate8is

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah Dokumen pelaporan dan dokumentasi (foto)

kegiatan pengembangan dan pemasaran sarana

prasarana olahraga

Tertib ad ministrasi data dan dokumentasi

kegiatan Pengembangan dan Pemasaran

sarana Prasarana olahraga sesuai den8an

ketentuan

No.
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I tl IV

1
Mengetik rencana kegiatan seksi pengembangan dan pemasaran

sarana pemasaran olahraga

Tertib administrasi pelaporan
pengembangan sarana

prasarana olahraga yang

tepat waktu dan sesuai

dengan ketentuan

2
Mengumpulkan bahan dan mengolah data asset sarana dan

prasarana olahraga.

3
Mengetik administrasi surat seksi pen8embangan sarana dan

prasarana olahraga

4
Melaksanakan adminidrasi persuratan pada bidang sarana

prasarana olahraga

5
MenSetik administrasi surat seksi pengembangan sarana dan

prasarana olahraga

6
Mengetik surat perjaniian sewa sarana dan prasarana (Kios/lahan

PKr).

7
Mengetik surat teguran pada penyewa kios yang melakukan

penyimpangan perianiian kontrak

8
Mengetik laporan kegiatan seksi pengembangan sarana dan

prasarana olahraga.

9
MenSetik laporan kegiatan seksi pengembangan sarana dan

prasarana olahraSa.

10
Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara

lisan maupun secaIa tertulis.

Yang lvlembuat

C+b+
CORR$ VEhATRIANA, SE

Aksi / KeSlatan
lll



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n PRANATA TAMAN

Target

ilr IVI II
lndikator KinerjaSasaran StrateBis

55 kali 65 kaliJumlah kegiatan pengelolaan

taman bumi arema setiap hari
55 kali 65 kaliMeningkatkan pemeliha raan sarana prasa ra na ola hraga yang

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.

I !l llt tv

L
Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan

parkir agar selalu dalam keadaan bersih, estetis dan higienis
v v v v

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan taman bumi arema

lebih baik

2
Pemotongan rumput di sekitartaman dan pembersihan rumput

liar disekitar taman
v v v v

3 Pemeliharaan tempat/tong sampah disekitar lokasi taman v v v v

4 Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman v v v v

5 Membuat laporan kegiatan v v

6
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v V v v

Yang

IHAN



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMELI HARA SARANA DAN PRASARANA ON KAHURIPAN

IVI 1l illlndikator KinerjaSasaran Strategis

62 kali62 kali 62kali 63 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan

sarana prasarana stadion

kahuripan setiap hari

Meningkatka n pemeliharaan sa ra na prasarana olahraga yang

berfungsi baik

No. Aksi / Ke8iatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
! ll 1[ IV

1
Memotong rumput dan memelihara rumput lapangan sepak

bola.
v v V v

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga stadion

kahuripan seca ra rutin/berkala

2 Memotong rumput di areal parker stadion jalan aspal. v v v v

3 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong. v v v v

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh

terlalu rindang.
v v v v

5
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama

ulat,ta na man liar di laha n pa rkir ja la n aspal,jogging track.
v v v v

6 Membersihkan seluruh area stadion, mes pemain dan tribun. v v v v

7 Membersihkan dan merawat ruangan dalam stadion v v v v

8 Membersihkan dan merawat toilet dalam stadion. v v v v

9 Membuat laporan kegiatan v

10
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

YanqfrdembuatW
EKO PURWITO



Jabatan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KOTAM RENANG ANAK DAN TAMAN I.AI.U I.INTAS

TarSet
IV

Sasaran StrateSis lndikator Kinerja
I I l

52 kali 62 kali 63 kali 62 kali
Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik

.Jumlah kegiata n pengelolaan

kolam renang dan taman lalu lintas

setiap hari

Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran ProBram Kegiatan Rp.
I It tv

1
Pemeliharaan kebersihan lingkungan kolam renang, taman lalu

lintas dan area parkir.

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan kolam renang anak

dan taman lalu lintas lebih baik

2
Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasiira kolam renang dan

taman lalu lintas.

3 Pemeliharaan pompa air untuk kolam renang.

4 Menguras dan membersihkan kolam renang.

5
Pemotongan rumput dan pembersihan rumput liar di lokasi

sekitar kolam renang dan taman lalu lintas.

6
Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di sekitar kolam dan

taman lalu lintas.

7 Membuat laporan kegiatan

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

ffi

No.



Jabatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PEMEIIHARA SARANA DAN PRASAMNA KOTAM RENANG ANAK DAN TAMAN I.ATU TINTAS }

Target

I t IV
lndikator KineriaSasaran StrateSis

lumlah kegiatan pengelolaan

kolam renang dan taman lalu lintas

setiap hari

62 kali 62 kali 63 ka li 52 kali
Meningkatkan pemeliharaan sarana prasanlna olahraga agar

berfungsibaik

No.
Jadwal Pelaksanaan

Output / Neluaran Program Kegiatan Rp
I

7
Pemeliharaan kebersihan lingkungan kolam renang, taman lalu

lintas dan area parkir.

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan kolam renang anak

dan taman lalu lintas lebih baik

2
Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasara kolam renang dan

taman lalu lintas,

3 Pemeliharaan pompa air untuk kolam renang.

4 Menguras dan membersihkan kolam renang

5
Pemotongan rumput dan pembersihan rumput liar di lokasi

sekitar kolam renang dan taman lalu lintas.

6
Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di sekitar kolam dan

taman lalu lintas,

7 Membuat laporan kegiatan

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang enbuat

SU toNo

Aksi/ KeSiatan
tv



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabata n TEKNISI LISTRIK DAN JARTNGAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I ll ilt IV

Meningkatka n pemeliharaa n sa rana prasara na ola h raga aga r

berfungsi baik

Jumlah perawatan listrik dan
jaringan setiap hari

66 kali 67 kali 66 kali 55 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ill IV

1 Pemeliha raan sound system, v v v v

Pen ingkata n kwalitas ja ringa n

listrik dan jaringan lebih baik
dan dapat berfungsi lebih baik

2 Pemeliharaan jaringan computer dan internet. v v v v

3 Pemeliharaan jaringan listrik pada gedung dan area stadion v v v v

4 Pemeliharaan jaringan listrik pada kios. V v v v

5 Pemeliharaan listrik dan genset lampu sorot. V v v v

5 Pemeliharaan jaringan CCTV di area stadion v v v v

7 Pemeliharaan pompa air di area stadion V v v v

8 Pemeliharaan saluran air dalam gedung stadion V v v v

7 Membuat la poran kegiatan v v

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v V V v

Yang Membuat

YM
FREDI NUR HIDAYAT, S.Sos



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan TEKNISI TISTRIK DAN JARINGAN

Sasaran StrateSls lndikator Kineria
Target

I t IV

Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik
55 kali 67 kali 56 kali 66 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I ll IV

1 Pemellharaan sound system.

PeninSkatan kwalitas jaringan

listrik dan iaringan lebih baik

dan dapat berfungsi lebih baik

2 Pemeliharaan jaringan computer dan internet.

3 Pemeliharaan jaringan listrik pada gedung dan area stadion.

4 Pemeliharaan jaringan listrik pada kios.

5 Pemeliharaan listrik dan genset lampu sorot

6 Pemeliharaan jaringan CCTV di area stadion

7 Pemeliharaa n pompa air di area stadion.

8 Pemeliharaan saluran air dalam gedung stadion.

7 Membuat laporan kegiatan

Men8erjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Ya buat

MUCHAMAD NDRA IMWAN, S.Sos

Jumlah perawatan listrik dan

iaringan setiap hari

8



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I il lll IV

Meningkatkan pemeliha raa n sara na prasarana ola h raga agar

berfungsi baik

Jumlah perawatan listrik dan
jaringan setiap hari

66 kali 67 kali 66 kali 66 kali

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I il ilt tv

1 Pemeliharaan sound system v v v v

Peningkatan kwa litas ja ringan

listrik dan jaringan lebih baik

dan dapat berfungsi lebih baik

2 Pemeliharaan jaringan computer dan internet. v v v v

3 Pemeliharaan jaringan listrik pada gedung dan area stadion v v V v

4 Pemeliharaan jaringan listrik pada kios. V v v v

5 Pemeliharaan listrikdan genset lampu sorot. v v V v

6 Pemeliharaan jaringan CCTV di area stadion v v v v

7 Pemeliharaan pompa air di area stadion. v v v v

I Pemeliharaan saluran air dalam gedung stadion. v v v v

7 Membuat laporan kegiatan v v

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

atYa

AGUNG



DAN PRASARANA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DAIAMJabatan

Sasaran Strategis lndikator Kineria
Target

I ll ill lv

Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

Jumlah pemeliharaan laPangan

sepak bola setiaP hari
66 kali 66 kali 56 kali 67 kali

No. Aksi / Kegiatan Output / Keluaran Pro8ram Kegiatan Rp.
I ll ill tv

1 rumput lapangan sePak bola v v v v

Pen ingkatan kwalitas rumPut

lapangan dan sarana olahraga

lainnya dapat berfungsi lebih

baik

2 rumput lapangan sePak bola v v v v

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola v v v v

4 rumput lapangan sePak bola v v v v

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola v v v v

6 laporan kegiatan V v

7
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.
v v v v

NUGROHOARIES

ladwal Pelaksanaan



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMEI.IHARA SARANA DAN PRASARANA I.APANGAN DALAM

TarSet

tvI
lndikator KinerjaSasaran Strategis

67 kali66 kali 66 kali 55 kali
.lumlah pemeliharaan lapangan

sepa k bola setiap hari
Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

No. Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp
I t IV

1 Pemotongan rumput lapanSan sepak bola

Peningkatan kwalitas rumput
lapangan dan sarana olahraga

lainnya dapat berfungsi lebih
baik

2 Penyiraman rumput lapangan sepak bola

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola

4 Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola

5 Membuat laporan kegiatan

7
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang buat

MOHAMAD ARIFIN



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMETIHARA SAMNA DAN PRASARANA TAPANGAN DAI.AM

Target

IV
lndikator KineriaSasaran Strategis

56 kali 66 kali 66 kali 57 kali
Jumlah pemeliharaan lapangan

sepak bola setiap hari
Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

No. Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Rp.
I I l IV

1 Pemotongan rumput lapangan sepak bola

Peningkatan kwalitas rumput
lapa ngan dan sarana olahraga
lainnva dapat berfunSsi lebih

baik

2 Penyiraman rumput lapangan sepak bola

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola

4 Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola

6 Membuat laporan ke8iatan

7
Mengeriakan tu8as-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang N4embuat

SUGIANTORO

I l

W



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMETIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAPANGAN I.UAR

Target

I t IV
Sasaran Strategis lndikator Kineria

lumlah pemeliharaan lapangan

sepak bola setiap hari
60 ka li 60 kali 60 ka li 60 kali

Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar

berfungsi baik

No, Aksi/ Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / (eluaran Program Kegiatan Rp,
I t IV

1 Pemotongan rumput lapanSan sepak bola.

Peningkatan kwalitas rumput
lapangan dan sa ra na olahraga

lainnya dapat berfungsi lebih
baik

Penyiraman rumput lapangan sepak bola.

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola

4 Rehabilitasi rumput lapangan sepak bola.

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola

6
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi rumput

/ tanaman liar di paving dan jogging track.

7 Membuat laporan kegiatan

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

el;{:"

2



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
labatan PRANATA TAMAN (BUMI AREMA)

Sasaran Strategis lndikator Kinerja
Target

I m lv

Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang

berfungsi baik

.Jumlah kegiatan pengelolaan

taman bumi arema setiap hari
55 kali 55 kali 65 kali 65 kali

No. Aksl / Keglatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program l(etiatan Rp-
I I t tv

1
Pemeliharaan kebersihan lingkungan taman, toilet dan lahan

parkir agar selalu dalam keadaan bersih, estetis dan higienis

Peningkatan kebersihan dan

kenyamanan taman bumi arema

lebih baik

2
Pemotongan rumput di sekitar taman dan pembersihan rumput
liar disekitar taman

3 Pemeliharaan tempat/tong sampah disekitar lokasi taman

4 Pemeliharaan pohon peneduh/pelindung di lokasi taman

5 Membuat laporan kegiatan

6
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Iangsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang Membuat

M
IUMADI



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PEMETIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TAPANGAN tUAR

Tar8et
Sasaran Strategis lndikator Kineria

IVI

Meningkatkan pemeliharaan sardna prasarana olahraga agar

berfungsi baik
Jumlah pemeliharaan lapangan

sepak bola setiap hari
60 kali 60 ka li 60 kali 60 ka li

No Aksi / Ke8iatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Pro8ram Keglatan Rp.
I I IV

1 Pemotongan rumput lapangan sepak bola

Penin8katan kwalitas rumput
lapangan dan sarana olahraga
lainnya dapat berfungsi lebih

ba ik

2 Penyiraman rumput lapangan sepak bola

3 Pemupukan rumput lapangan sepak bola.

4 Rehabilitasi rumput lapanSan sepak bola.

5 Pengecatan garis lapangan sepak bola

6
Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi rumput

/ tanaman liar di paving dan jogging track.

7 Membuat laporan kegiatan

8
Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang M buat

UKR

t



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Jabatan PENGADMINISTRASI UMUM I.IHARAAN SARANA PRASARAN

TarSet

tvI I t
lndikator KinerjaSasaran Strategis

3 dokumen3 dokumeh 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah Dokumen Pelaporan dan

Dokumentasi kegiatan yang

dikeriakan dengan tepat

Tertib administrasi data dan dokumentasi ke8iatan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan

No. Aksi / (egiatan Jadwal Pelaksanaan
Output / K€luaran ProSram KeSiatan Rp.

I t IV

1
Mengetik rencana program seksi pemeliharaan sarana

prasarana olahraga.

fertib dokumen pelaporan yang

berkwalitas dan sesuai dengan

ketentuan

2
Mengetik rencana program seksi pemeliharaan sarana

prasarana olahraga.

3
Menghimpun dan menginput data aset sarana prasarana

olahraSa

4
Melaksanakan administrasi persuratan pada seksi

pemeliharaan sarana prasarana olahraga.

5
Mengetik laporan kegiatan seksi pemeliharaan sarana

prasarana olahraga,

7 Membuat laporan kegiatan

Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung

baik lisan maupun tertulis.

Yang Membuat

ROSYIDAH NUR AMALINA

8

&



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PRAMU XEBERSIHAN LUAR STAOION
Tar8et

u tvI
lndikator l(ineriaSasaran Strategis

66 kali67 kali66 kali66 kaliJumlah pelaksanaan kebersihan

sarana prasarana setiap hariMeningkatkan kebersihan sarana prasarana olahraga aSar berfungsi baik

Jadwal Pelaksanaan Rp.KegiatanOutput / (eluaran
t IVII

Aksl/ KeglatanNo.

1
Memotong rumput di taman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.

Pembersihan saluran air atau Sorong-gorong2

3 Pembersihan rumput liar di sela-sela paving

PemotonSan dahan pohon peneduh/pelindung yang tumbuh terlalu

rindang,
4

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,gulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan paving,jalan

aspal,depan kios dan iogging track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak'

7 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (t bun)'

8 Membersihkan dan me.awat pagar dan gapura stadion

Membersihkan dan merawat kios9

10 Membuat laporan kegiatan

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahra8a secara

rutin/berkala

11
Melaksanakan tuBas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

'iff^""

FUHAMMAD 
YUSUF AYANGGI

Program



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Jabatan PRAMU XEBERSIHAN LUAR STA

sasaran strategis lndikator Kineria
Target

l tv

Jumlah pelaksanaan kebersihan

sarana Prasarana setiap hari
66 kali 66 kali 67 kali

No, Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program l(egiatan Rp,
I lv

1
MemotonS rumput ditaman kecil, taman besar, diantara paving dan

disekitar jogging track atau jalan aspal.

Peningkatan kebersihan sarana

prasarana olahraga Secara

rutin/berkala

2 Pembersihan saluran air atau gorong-gorong

Pembersihan rumput liar di sela-sela paving

4
Pemotongan dahan pohon peneduh/pelindunS yang tumbuh terlalu

rindanS.

5

Menyemprot pestisida/herbisida cair untuk membasmi hama ulat,Sulma

dan tanaman liar di lahan parkir paving atau diantara jalan pavint,ialan

aspal,depan kios dan joSSinB track.

6 Memperbaikitong sampah di areal stadion yang rusak

1 Membersihkan seluruh area stadion luar dan dalam stadion (tribun)

8 Membersihkan dan merawat pagar dan Sapura stadion

9 Membersihkan dan merawat kios

10 Membuat laporan kegiatan

11
Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan langsung baik secara

lisan maupun tertulis

'":ffi:^.,.

ROY

66 kali
Meningkatkan kebersihan sa.ana prasarana olahraga agar be'funtsi baik

3


