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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di

bawah ini :

Nama :  Imam Nahrawi

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari2019

Menteri Pemuda dan Olahraga,

Imam Natnraw/





PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Gatot S. Dewa Broto, M.B.A

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Nahrawi

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Imam Nahr^v\^

Pib^ Pertama

Drs. Gatot S. Dewa Broto, M.B.A





PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda

tangan dl bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Si., DFM

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Nahrawi

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Imam Nafcrawi Prof. Dr. , S.H., M.Si., DFM
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PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Nahrawi

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai iampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasl terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Imam NalVrawi Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A.





PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Nahrawi

Jabatan : Menterl Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Perta

Imam Na Dr. Rademsnanta, M.Pd.





PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Chandra Bhakti, M.Si.

Jabatan : Plh. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Imam Nahrawi

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
9

Imam NAhrawi Drs. Chandra Bhakti, M.Si.























































PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Suryati, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pit. Sekretaris DeputI Bidang Pembudayaan Olahraga

selanjutnya disebut plhak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : DeputI Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Plhak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan meiakukan supervisi yang diperiukan serta akan meiakukan evaiuasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperiukan daiam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedu Pihak Pertama,

Dr. Rad^lsnanta, M.Pd. Hj. Suryati, S.Sos, M.SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIS DEPUTIBIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEGLAHRAGAAN

PADA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDnCATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya naskah kebijakan pengembangan

koordinasi bidang pembudayaan olahraga yang

disusun dan dimanfaatkan

Jumlah naskah kebijakan pengembangan koordinasi bidang

pembudayaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan

1 Naskah

2. Meningkatnya koordinasi penyusunan rencana

program dan anggaran, SDM, hubungan

masyarakat, peraturan perundang-undangan dan

sistem informasi bidang pembudayaan olahraga

Jumlah koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, SDM,

hubungan masyarakat, peraturan perundang-undangan dan sistem

informasi bidang pembudayaan olahraga

5 Dokumen

3. Meningkatnya laporan pemantauan dan evaluasi

Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga yang

disusun tepat waktu

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Sekretariat Deputi

Pembudayaan Olahraga yang disusun tepat waktu

1 Dokumen

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Rp.

Anggaran:

7.000.000.000,-

Deputi Bidang P ibudayaan Olahraga,

Dr. R. ̂anta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2019

Pit. Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Hj. Suryati, s.Sos., M.Si.



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aiman Hudri, M.Pd

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Radj^ Isnanta, M.Pd. Dr. Alman Hudri, M.Pd
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTIPENGELOLAAN OLAHRAGA PENOmiKAN

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEGLAHRAGAAN

PADA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya naskah kebijakan pengembangan

olahraga pendidikan yang disusun dan

dimanfaatkan

Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang

disusun dan dimanfaatkan

2 Naskah

2. Meningkatnya pelatih olahraga pendidikan yang

memiliki kompetensi di satuan-satuan

pendidikan.

Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di

satuan-satuan pendidikan

600 Orang

3. Meningkatnya peserta olahraga yang difasilitasi

di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi,

pendidikan nonformal dan informal

Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah,

perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal

17000 Orang

4. Meningkatnya peserta pekan olahraga

pendidikan

Jumlah peserta pekan olahraga pendidikan 34000 Orang

5. Meningkatnya laporan pemantauan dan evaluasi

Pengelolaan Olahraga Pendidikan yang disusun

tepat waktu

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan

Olahraga Pendidikan yang disusun tepat waktu

1 Dokumen

Kegiatan

Pengembangan Olahraga Pendidikan

Anggaran:

Rp. 38.611.700.000,-

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Dr. R. Isnahta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan,

Dr. Alman Hudri, M.Pd.
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PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Raharjo, S.Pd, M.M.

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua(

Dr. Raden l^anta, M.Pd

Jakarta, Januari2019

Pihak Pertama,

Teguh Raharjo, S.Pd, M.M.



PERJANJIAN KEVERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUn PENGELOLAAN OLAHRAGA REKREASI

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEGLAHRAGAAN

PADA DEPUTIBDDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya naskah kebijakan Pengembangan Olahraga

Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan yang

disusun dan dimanfaatkan

Jumlah naskah kebijakan Pengembangan Olahraga Rekreasi

dan Pelayanan Informasi Keolahragaan yang disusun dan

dimanfaatkan

1 Naskah

2.
Meningkatnya peserta olahraga massal, petualang,

tantangan dan wisata

Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan

wisata
14020 Orang

3.
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan

olahraga rekreasi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3 Event

4.
Meningkatnya fasilitasi pengembangan sanggar dan pusat

kebugaran
Jumlah fasilitasi pengembangan sanggar dan pusat kebugaran 20 Kegiatan

5.
Meningkatnya fasilitasi pengembangan ruang publik

olahraga
Jumalh fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga 20 Paket

6. Meningkatnya pengunjung museum olahraga nasional Jumlah pengunjung museum olahraga nasional 5000 Orang

7.
Meningkatnya laporan pemantauan dan evaluasi

Pengelolaan Olahraga Rekreasi yang disusun tepat waktu

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

Pengelolaan Olahraga Rekreasi yang disusun tepat waktu
1 dok

Kegiatan

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Museum Olahraga Nasioml

Deputi Bidang Pem6udayaan Olahraga,

Dr. R. Isnant

Anggaran :

Rp. 62.391.500.000,-

Rp. 6.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi,

j-jifr-
Teguh Raharjo, S.Pd., MM.



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Bambang Laksono

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, seianjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai iampiran perjanjian ini, daiam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang teiah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan meiakukan evaiuasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambii

tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedu< <

Dr. Rad^lsnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Drs. Bambang Laksono
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUn PENGELOLAAN PEMBESfAAN SENTRA DAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

PADA DEPUTIBIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Naskah kebijakan pengembangan

sentra dan sekolah khusus keolahragaan yang

disusun dan dimanfaatkan

Jumlah Naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus

keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan

3 Naskah

2. Meningkatnya peserta olahraga di sentra

olahraga pendidikan, sentra olahraga rekreasi

dan sentra olahraga prestasi

Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, sentra olahraga

rekreasi dan sentra olahraga prestasi

1400 Orang

3. Meningkatnya PPLP/PPLM yang memperoleh

fasilitas pembinaan dan pengembangan di daerah

Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitas pembinaan dan

pengembangan di daerah

34 Provinsi

4. Meningkatnya peserta olahraga di sekolah

khusus keolahragaan

Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan 200 Orang

5. Meningkatnya Dokumen laporan pemantauan

dan evaluasi Pengembangan Sentra Dan Sekolah

Khusus Keolahragaan yang disusun tepat waktu

Jumlah Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan

Sentra Dan Sekolah IQiusus Keolahragaan yang disusun tepat waktu

1 Dokumen

Kegiatan

Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Rp.

Anggaran :

51.187.100.000,-

Deputi Bidang Pembud^fS'aan Oiahraga,

Dr. R. Isnanta, M.Pd.

J akarta, J anuari 2019

Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan

Sekolah Khusus Olahraga,

Drs. Bambang Laksono



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, ^ Pihak Pertama,

Dr. Radeprlsnanta, M.Pd. dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEFUTIPENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEGLAHRAGAAN

PADA DEPUTIBIDANG PEMBDDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDDCATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya naskah kebijakan pengembangan

olahraga tradisional dan layanan khusus yang

disusun dan dimanfaatkan

Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga tradisional dan

layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan
1 Naskah

2.
Meningkatnya pelatih/instruktur/pembina

olahraga tradisional dan layanan khusus

Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga tradisional dan layanan

khusus
1000 Orang

3.

Meningkatnya peserta olahraga tradisional, usia

dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan

olahraga di lembaga pemasyarakatan

Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga

penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan
3400 Orang

4.
Meningkatnya fasilitasi kejuaraan olahraga

tradisional dan layanan khusus
Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus 3 Kegiatan

5.

Meningkatnya laporan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Olahraga Tradisional Dan

Layanan Khusus yang disusun tepat waktu

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan

Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus yang disusun tepat waktu
1 Dokumen

Kegiatan

Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

Deputi Bidang PemtTudayaan Olahraga,

Anggaran :

Rp. 46.182.900.000,-

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Pengembangan Olahraga

Tradisional dan Layanan Khusus,

Dr. R. Isnanta, M.Pd. dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj.
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PERJANJIAN KINERJATAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Dwijayanto Sarosa Putera

Jabatan : Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari2019

Pihak Kedua, /' ^ Pihak Pertama,

4=
Dr. Raden leh^nta, M.Pd. Dr. Dwijayanto Saros^utera
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTIPENGEMBANGAN KEMTTRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEGLAHRAGAAN

PADA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya naskah kebijakan pengembangan

kemitraan dan penghargaan olahraga yang

disusun dan dimanfaatkan

Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan

olahraga yang disusun dan dimanfaatkan

1 Naskah

2. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan

keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral,

antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri

Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas

sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri

5 Dokumen

3. Meningkatnya penerima penghargaan

keolahragaan

Jumlah penerima penghargaan keolahragaan 200 Orang

4. Meningkatnya fasilitasi rintisan dan

pengembangan kemitraan keolahragaan

Jumlah fasilitasi rintisan dan pengembangan kemitraan keolahragaan 6 Lembaga

5. Meningkatnya laporan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Kemitraan Dan Penghargaan

Olahraga yang disusun tepat waktu

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan

Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga yang disusun tepat waktu

1 Dokumen

Kegiatan

Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Anggaran :

Rp. 78.756.250.000,-

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Dr. R. Imanta, M.Pd.

J akarta, J anuari 2019

Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan dan

Penghargaan Olahraga,

Dr. DwijayantosaTh^a Putera.












































