
Sasaran dan Indikator Kinerja Eselon 
Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan ESSELON II

  2. Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional
  3. Meningkatnya  partisipasi masyarakat dalam berolahraga
  4. Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan tatalaksana perkantoran yang efektif dan efisien

Jumlah atlit muda berprestasi

Meningkatnya prestasi atlit  di tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah atlit  berprestasi

Tersedianya sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Jumlah pelatih dan wasit bersertifikasi

SASARAN 5 (S5)

INDIKATOR

ESSELON III

ESSELON III

ESSELON III

ESSELON III

ESSELON III

ESSELON II

Meningkatnya 

kualitas pemuda 

melalui aktifitas 

kepemudaan dan 

kepramukaan

Meningkatnya 

prestasi olahraga 

di Tingkat 

Provinsi dan 

Nasional

Meningkatnya  

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

berolahraga

SASARAN 7 (S7)

SASARAN 2 (S2)

SASARAN 6 (S6)

INDIKATOR

Meningkatnya Kompetensi pelatih dan wasit

SASARAN 3 (S3) Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional

INDIKATOR Jumlah prestasi cabang olahraga 

SASARAN 4 (S4) Meningkatnya prestasi atlit muda/pelajar di tingkat Provinsi dan Nasional

INDIKATOR

Menanamkan nilai kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan di kalangan pemuda

ESSELON III
INDIKATOR

Persentase Pemberdayaan aktifitas pemuda melalui Kewirausahaan, 

Kepeloporan dan Kepemimpinan

CASCADING DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

SASARAN 1 (S1) Meningkatnya peran  organisasi kepemudaan dan kepramukaan

Persentase Organisasi Pemuda yang aktifINDIKATOR

ESSELON III



S1 Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dan kepramukaan

1,1

1,2 Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan ESSELON IV

1,3 Melibatkan organisasi kepemudaan dan kepramukaan dalam setiap even kegiatan kepemudaan

1,4 Menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan organisasi pemuda dan pramuka
1,5 Melakukan koordinasi melalui komunikasi yang efektif dengan organisasi pemuda dan pramuka

S2 Menanamkan Nilai-nilai kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan di kalangan Pemuda

1,1

1,2 Menyelenggarakan aktifitas kepemudaan untuk mengembangkan  minat dan bakat pemuda ESSELON IV

1,3 Mengembangkan potensi kepeloporan pemuda melalui kompetisi yang sehat dan positif
1,4 Melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk melahirkan wirausaha muda yang tangguh

1,5 Menyelenggarakan aktifitas kepramukaan di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

S3
1,1
1,2 ESSELON IV

1,3
1,4

S4
1,1
1,2 ESSELON IV

1,3 Mempersiapkan Atlit muda Pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

SASARAN 9 (S9)

Presentase pencapaian  pelayanan administrasi dan tatalaksana perkantoran

Melakukan pembinaan terhadap pencapaian prestasi cabang olahraga

ESSELON III

Jumlah sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan 

ESSELON III
Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Terwujudnya pelayanan & dan ketatalaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien 

ESSELON III

Presentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

INDIKATOR

Meningkatnya  

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

berolahraga

Mewujudkan 

pelayanan 

kelembagaan dan 

tatalaksana 

perkantoran yang 

efektif dan efisien

INDIKATOR

INDIKATOR

Melakukan evaluasi terhadap kinerja KONI Kota Batam

Meningkatnya Prestasi Atlit Muda/pelajar di Tingkat Provinsi dan Nasional
Melakukan pembinaan dan pemantapan atlit muda pelajar Kota Batam
Memberikan apresiasi kepada  atlit Muda pelajar berprestasi Kota Batam

Melaksanakan seleksi dan pembinaan Paskibraka untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan cinta tanah air kepada generasi 

muda

Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan pramuka

Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga
Menyelenggarakan Turnamen olahraga pada 4 cabang olahraga yg digemari masyarakat
Melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi KONI Kota Batam

SASARAN 8 (S8)



1,4

S5

1,1

1,2 ESSELON IV

1,3

1,4

S6

1,1

1,2 ESSELON IV

1,3
1,4

1,5

S7

1,1

1,2 ESSELON IV

1,3

1,4

1,5

S8

1,1

1,2 ESSELON IV

1,3

1,4

S9

1,1

1,2 ESSELON IV

1,3

1,4
1,5

Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Guru Olahraga untuk memetakan atlit muda pelajar yang potensial

Terwujudnya pelayanan dan ketatalaksanaan perkantoran yang efektif dan efisien

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran berbasis kinerja

Meningkatnya Prestasi Atlit  di Tingkat Provinsi dan Nasional

Melakukan pembinaan terhadap atlit2 cabang olahraga melalui penyelenggaraan turnamen

Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi para atlit

Memberikan apresiasi bagi atlit2 berprestasi

Mendorong Pengcabor untuk melakukan pembinaan atlit secara intensif

Meningkatnya kompetensi Pelatih dan Wasit 
Melakukan pemetaan untuk mengetahui kemampuan pelatih dan wasit di Kota Batam

Melakukan identifikasi kebutuhan pelatih dan wasit pada cabang olahraga berprestasi
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi pelatih dan wasit Kota Batam

Menyelenggarakan even olahraga rekreasi yang membangkitkan minat masyarakat untuk berpartisipasi

Melaksanakan penatalaksanaan dan penyediaan sarana prasarana aparatur

Menyiapkan dokumen perencanaan berbasis aplikasi

Menyiapkan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  
Menyiapkan laporan keuangan dan aset sesuai prosedur 

Menyelenggarakan uji kompetensi bagi pelatih dan wasit 
Memfasilitasi penerbitan sertifikat keahlian bagi pelatih dan wasit yang memiliki kompetensi

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Membangun sarana prasana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan sesuai standard nasional
Meningkatkan sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Mengelola penggunaan sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana prasana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan

Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Menyelenggarakan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya masyarakat  yang berisi semangat berolahraga dan berkompetisi 

secara sehat

Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat 

Memfasilitasi pembangunan sarana olahraga yang representatif berdasarkan kebutuhan masyarakat




