RENCANA AKSI TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

INDIKATOR SASARAN

TARGET
CAPAIAN
100 %

Prosentase peningkatan kualitas dan
kinerja pengelolaan administrasi
100 %
keuangan dan kepegawaian

100 %
100 %

100 %
Meningkatnya peran serta pemuda
dan pelajar dalam pembangunan
bangsa

PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan penyediaan administrasi umum dan
kepegawaian

100 %
100 %

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terwujudnya peningkatan peran
serta kepemudaan

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan pemuda

jumlah pemuda mandiri yang yang
berjiwa kepemimpinan

100 %

Kegiatan Pembinaan Kepramukaan
Program Pelatihan PASKIBRAKA

Seleksi dan pelaksanaan pelatihan PASKIBRAKA

100 %

prosentase peningkatan upaya 100 %
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda

Studi Orientasi PASKIBRAKA

prosentase peningkatan
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga

organisasi pemuda yang terfasilitasi
kegiatannya
jumlah Pelajar yang terlatih dan
terampil di bidang kepramukaan

jumlah pelajar yang lulus seleksi
dan menjadi anggota
PASKIBRAKA
jumlah peserta dan panitia yang
ikut studi orientasi
Terwujudnya upaya
kewirausahaan bagi pemuda

Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda

jumlah pemuda yang terlatih
dalam menjalankan wirausaha

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga

Terwujudnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga

jumlah prestasi olahraga yang
Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga diraih

100 %

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga

100 %

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
olahraga

Keterangan : pada kolom jadwal pelaksanaan, untuk angka 1 s.d. 12 menunjukkan bulan.

60 orang
4 kegiatan
500 orang

Terwujudnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga

Terwujudnya upaya kewirausahaan bagi
pemuda

100 %
Prosentase peningkatan
pembinaan dan pemasyarakatan 100 %
olahraga
100 %

Terwujudnya penatausahaan
kepegawaian dan keuangan

Kegiatan penyediaan administrasi barang dan prosentase Kebutuhan Administrasi
keuangan yang tersedia
jasa

Kegiatan Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda

100 %

HASIL RENCANA
JUMLAH
SATUAN

prosentase Kebutuhan Administrasi
Umum yang tersedia

100 %

100 %

INDIKATOR
PROGRAM/OUTPUT/OUTCOME

70 orang
37 orang

360 orang

7 prestasi olahraga

Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana
olahraga yang terbangun

paket gedung
2 olahraga
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