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BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Institusi

Balai pemuda dan Olahraga DIY merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Daerah Istimewa Yogyakarta di lingkungan Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berlokasi Ndalem Ngadiwinatan 

Suryaputran KT II/23 Alun-alun Kidul Yogyakarta.

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY sebelumnya bernama Balai 

Pengembangan Pemuda dan Olahraga (BPPO) DIY yang berdiri pada tahun 

2002, namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi UPTD 

pada Dinas Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 159 tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Pokok UPTD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka BPPO beralih nama menjadi

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) hingga saat ini.

B. Visi Misi 

Visi

Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur budaya
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Misi

1. Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif

2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya

3. Mengembangkan pusaqt-pusat unggulan mutu pendidikan 

4. Mengembangkan peransinergis pendidikan tyerhadap pembangunan

5. Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan 

berkarakter

6. Mengembangkan tata kelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis 

budaya

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Gambar 3. 1
Struktur organissasi Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa 

Yogyakarta
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2. Job Description (Pembagian Tugas)

Balai Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai unit pelaksana 

teknis dinas di bidang kepemudaan dan keolahragaan, hal ini 

berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2008 Pasal 60. Pasal ini menjelaskan bahwa Balai Pemuda dan 

Olahraga mempunyai fungsi penyusunan program Balai Pemuda dan 

Olahraga, penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda dan 

olahraga, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, pengelolaan 

sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, penyelenggaraan 

ketatausahaan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program 

Balai Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan 

kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, 

kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan 

program laporan kinerja. Subbagian tata usaha memiliki fungsi 

sebagai berikut dalammenjalankan tugasnya :

a. Penyusunan program Subbagian Tata Usaha

b. Penyusunan program balai

c. Pengelolaan kearsipan

d. Pengelolaan keuangan
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e. Penyelenggara kepegawaian

f. Penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggan

g. Pengelolaan barang

h. Penyelanggaraan kehumasan

i. Pengelolaan kepustakaan

j. Pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan 

sistem informasi

k. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai

l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 

Subbagian Tata Usaha

b. Seksi Pemuda

Seksi Pemuda mempunyai tugas mengmbangkan dan 

memfasilitasi kegiatan kepemudaan. Seksi Pemuda mempunyai 

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program Seksi Pemuda

b. Penyiapan pedoman teknis kepemudaan

c. Pengelolaan data kepemudaan

d. Penyusunan standarisasi dan penyelenggaraan pembinaan 

kepemudaan

e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan 

lembaga kepemudaan
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f. Pelaksanaan pengembangan model dan program pembinaan 

kepemudaan.

g. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan 

terhadap teknis kepemudaan

h. Penyuluhan dan evaluasi pengembangan model dan program 

pembinaan kepemudaan

i. Penyuluhan dan evaluasi pengembangan model dan program 

kegiatan kepemudaan

j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi 

pemuda

c. Seksi Olahraga

Seksi Olahraga mempunyai tugas memfasilitasi 

pengembangan kegiatan keolahragaan. Seksi Olahraga 

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program Seksi Olahraga

b. Penyiapan pedoman teknis keolahragaan

c. Penyusunan rancangan, pelaksanaan uji coba, pembakuan dan 

penggandaan model, dan program pembinaan keolahragaan.

d. Fasilitasi kegiatan keolahragaan

e. Penyusunan pedoman pemasslan, pembibitan, dan 

peningkatan prestasi olahraga
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f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan 

terhadap tenaga teknis keolahragaan

g. Pemberian pelayanan dan fasilitasi terhadap lembaga 

penyelenggara program keolahragaan

h. Pengelolaan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 

keolahragaan

i. Pemberian pelayanan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan 

program keolahragaan

j. Pengelolaan data keolahragaan

k. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi program 

kegiatan keolahragaan

l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi 

olahraga.

d. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-

masing sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan sifat, jenis, dan 

beban kerja.

Kelompok jabatan fungsional  dapat dibagi-bagi dalam 

subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-

masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 

senior.
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Pejabat fungsional pada dinas dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. 

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kegiatan Balai Pemuda dan Olahraga DIY

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) adalah salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga Provinsi DIY yang menangani bidang Pemuda dan Olahraga 

di Provinsi DIY. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan pemuda dan olahraga di Daerah 

Istimewa Yogyakarta antaralain yaitu :

a. Sarjana Penggerak Pembangunan 

Sarjana Penggerak Pembangunan (SP2) adalah program dari 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pemuda 

dan Olahraga dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk 

merekrut pemuda yang akan ditempatkan di pedesaan untuk 

berperan serta dalam pembangunan di pedesaan.

Program ini dilaksanakan dengan sistem kontrak selama 2 

(dua) tahun. Peserta mendapatkan tunjangan biaya hidup sebesar 

Rp 1.400.000,-/bulan dan bantuan modal awal senilai Rp 

6.000.000,- dan akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Bantul.
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b. Pelatihan Keterampilan Pemuda

Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora DIY 

menyelenggarakan Pelatihan Keterampilan Pemuda dengan bidang 

keterampilan : tata rias kecantikan dan tata boga. Kuota peserta 

untuk masing-masing bidang adalah 30 peserta sehingga jumlah

peserta akan diberikan materi secara teori sebanyak 30% dan secara 

praktek sebanyak 70% dilanjutkan dengan magang di tempat usaha 

yang lerbih maju dan akan diberikan bantuan peralatan sebagai 

modal awal untuk usaha.

c. Pelatihan Pemuda Relawan Tanggap Bencana

Dinas Pendidikan, Pemudan, dan Olahrsga DIY melalui Balai 

Pemuda dan Olahraga akan menyelenggarakan Pelatihan Pemuda 

Relawa Tanggap Bencana. Pelatihan ini akan diadakan pada 

tanggal 10-13 November 2016 di Hotel Grand Palace, Jalan 

Mangkuyudan Yogyakarta. Pelatihan diikuti oleh 50 orang peserta.


