
 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  KEPALA BIDANG OLAHRAGA REKREASI  

2. Tugas : 1. Memberdayakan Olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 

kebugaran,kesehatan,kegembiraan dan hubungan sosial melestarikan olahraga tradisional. 

3. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga rekreasi. 

   b. Menyusun pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi. 

   c. Melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih dan guru Olahraga Khusus, 

tradisional dan massal. 

   d. Pelaksanaan lomba olahraga khusus, tradisional dan massal. 

   e. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olahraga rekreasi. 

   f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. 

   g. Melakukan pembinaan pada lembaga olahraga tradisional. 

   h. Mengkonsep surat dinas dan laporan kegiatan bidang olahraga rekreasi. 

   i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. 
   

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Pemberdayaan olahraga 

rekreasi 

Persentase kegiatan olahraga 

rekreasi dan olahraga khusus  

yang di laksanakan 

 Jumlah atlit Olahraga khusus 

 Jumlah data guru Olahraga khusus se 

Kabupaten Malang 

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 



  Jumlah data SLB se Kabupaten 

Malang 

 Jumlah data atlit Olahraga tradisional 

se Kabupaten Malang 

 Jumlah data guru Olahraga tradisional 

se Kabupaten Malang 

 Jumlah data peserta BIMTEK Olahraga 

tradisional se Kabupeten Malang 

 Jumlah data sarana dan prasarana 

alat-alat Olahraga tradisional 

 Jumlah data wasit/juri Olaharaga 

tradisional se Kabupaten Malang 

 Jumlah data narasumber Olahraga 

tradisional se Kabupaten Malang 

Pemuda dan Olahraga  

 SLB se Kabupaten Malang 

 Guru-guru olahraga tradisional se 

Kabupaten Malang 

 Pengurus SKJ 

 PERWOSI Kabupaten Malang 

 Surat masuk dan keluar 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  KEPALA SEKSI OLAHRAGA KHUSUS  

2. Tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus pada lingkup olahraga  

Masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 

3. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus. 

   b. Melaksanakan pendataan olahraga khusus secara periodik disemua tingkatan. 

   c. Melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga khusus. 

   d. Menyiapkan atlit untuk mengikuti kompetisi olahraga khusus daerah. 

   e. Merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga khusus. 

   f. Menyiapkan bahan pelaksanaan keikutsertaan kompetisi olahraga khusus ditingkat daerah, nasional, 

dan dunia. 

   g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga khusus. 

   h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang olahraga rekreasi sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 



No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Prestasi olahraga 

khusus 

Jumlah atlet olahraga khusus yang 

terseleksi dan terkirim ke tingkat 

propinsi 

 Jumlah data atlit Olahraga    

Khusus 

 Jumlah data guru Olahraga 

khusus se Kabupaten Malang 

 Jumlah atlit olahraga khusus yang 

mengikuti kegiatan pertandingan 

ditingkat propinsi  

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga 

 Sekolah SLB se Kabupaten Malang 

 Surat masuk dan keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  KEPALA SEKSI OLAHRAGA MASSAL  

2. Tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan olahraga massal pada lingkup 

olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 

3. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal. 

   b. Melaksanakan pendataan perkumpulan olahraga massal. 

   c. Melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan pelatih olahraga massal. 

   d. Melaksanakan dan mengirim peserta lomba olahraga massal. 

   e. Merumuskan pola pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga massal. 

   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga massal. 

   g. Memfasilitasi perkumpulan olahraga massal. 

   h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang olahraga rekreasi sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Pengembangan Olahraga 

Massal di Kabupaten 

Malang 

Jumlah pelajar, mahasiswa dan 

masyarakat yang ikut dalam 

olahraga massal 

 

 Jumlah data sanggar senam se 

Kabupaten Malang 

 

 

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga 

 



    Jumlah data kegiatan club senam 

(senam madep mantep 

manetep,lansia, jantung sehat, jula-

juli, senam rekreasi, SKJ, aerobik) 

 Jumlah data instruktur senam se 

Kabupaten Malang 

 Jumlah data kegiatan jalan sehat 

 Guru-guru olahraga tradisional se 

Kabupaten Malang 

 PERWOSI 

 Pengurus jantung sehat Kabupaten 

Malang 

 Data dari kecamatan se Kabupaten 

malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  KEPALA SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL  

2. Tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan olahraga tradisional pada 

lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 

3. Fungsi : a. Menyusun rencana kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional. 

   b. Melaksanakan pendataan, penggalian, dan pelestarian olahraga tradisional. 

   c. Melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga. 

   d. Melaksanakan dana mengikuti invitasi dan festifal olahraga tradisional. 

   e. Merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Pengembangan dan 

pelestarian olahraga 

tradisional 

Jumlah kegiatan olahraga 

tradisional yang diselenggarakan. 

 Jumlah data atlit Olahraga tradisional 

 Jumlah data guru Olahraga 

 Jumlah data club olahraga tradisional 

  Jumlah data peserta BINTEK 

Olahraga tradisional  

 Jumlah data wasit/juri Olahraga 

tradisional  

 Jumlah data sarana dan prasarana 

alat-alat Olahraga tradisional 

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

 Guru-guru olahraga tradisional se 

Kabupaten Malang 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  PENGADMINISTRASI UMUM (OLAHRAGA KHUSUS)  

2. Tugas : a. Mengetik rencana kegiatan olahraga khusus. 

   b. Menghimpun dan menginput data olahraga khusus. 

   c. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan olahraga khusus. 

   d. Mendistribusikan surat-surat ke lembaga terkait dengan kegiatan olahraga khusus. 

   e. Mendistribusikan surat-surat ke lembaga terkait dengan kegiatan olahraga khusus. 

   f. Mengetik laporan hasil kegiatan olahraga khusus. 

   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. Fungsi :   
 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Tertib administrasi 

data dan dokumentasi 

kegiatan Olahraga 

Khusus sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah dokumen pelaporan serta 

dokumentasi kegiatan  olahraga 

khusus  

 Jumlah dokumen pelaporan serta 

dokumentasi kegiatan olahraga 
khusus  

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga 
 Sekolah SLB se Kabupaten Malang 

 Surat masuk dan keluar 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  PENGADMINISTRASI UMUM (PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL)  

2. Tugas : a. Mengetik rencana kegiatan olahraga tradisional. 

   b. Mengetik pendataan, penggalian, dan pelestarian olahraga tradisional didalam masyarakat. 

   c. Mendokumentasikan pelaksanaan keikutsertaan festival olahraga tradisional ditingkat Daerah, Nasional, 

dan Internasional. 

   d. Mendistribusikan surat-surat ke lembaga pembibitan olahraga terkait kegiatan olahraga tradisional. 

   e. Mengetik hasil laporan kegiatan olahraga tradisional. 

   f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 

3. Fungsi :  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Tertib administrasi data 

dan dokumentasi kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan Olahraga 

Tradisional sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah dokumen pelaporan serta 

dokumentasi kegiatan  olahraga 

tradisional 

 Jumlah dokumen pelaporan serta 
dokumentasi kegiatan olahraga 

tradisional  

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga 
 Surat Masuk dan Keluar 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :   

2. Tugas : a. Mengetik rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal. 

   b. Menghimpun dan mengetik data olahraga massal. 

   c. Mengolah data kemampuan managerial mengolah dan pelatih olahraga massal. 

   d. Mendokumentasi kegiatan olahraga massal. 

   e. Mendistribusikan surat-surat ke lembaga pembibitan olahraga terkait kegiatan olahraga massal. 

   f. Mengolah data monotoring dan evaluasi program pengembangan olahraga massal. 
   g. Mengolah data perkumpulan olahraga massal. 

   h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Fungsi :  -- 
 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN 
SUMBER DATA 

1. Tertib administrasi data 

dan dokumentasi kegiatan 

Olahraga Massal sesuai 

dengan ketentuan 

Jumlah dokumen pelaporan serta 

dokumentasi kegiatan  olahraga 

massal 

 Jumlah dokumen pelaporan serta 

dokumentasi kegiatan olahraga massal  

 Peraturan Bupati nomor 26 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga 
 Data dari kecamatan se Kabupaten 

malang 
 Surat Masuk dan Keluar 

 




