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ABSTRAK

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.Tujuan penelitian ini adalah
melakukan evaluasi perencanan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2013-
2017.Evaluasi yang dilakukan meliputi dua buah tahap evaluasi yaitu, tahap
pertama adalah melakukan evaluasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan
strategis. Dalam evaluasi ini metode evaluasi yang digunakan adalah model
Evaluasi Rapid Assessment. Tahap kedua adalah evaluasi untuk mengukur
pencapaian kinerja organisasi. Model evaluasi Gap Analysis adalah untuk
mengetahui perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang
diharapkan. Hasil evaluasi dengan menggunakan metode Rapid Assesment,
sinkronisasi antara dokumen-dokumen strategi yang ada pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013-2017 sudah terwujud,
presentase dokumen dari tahun 2013-2017 masing-masing kriteria dari total
kebijakan (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator) yang seharusnya
dijabarkan masih < 10%. Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi DKI Jakartaperiode tahun 2013-2017 terhadap 5 (lima) sasaran
telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja dapat disimpulkan
bahwa:4 (empat) indikator kinerja atau 36,36% dikategorikan melampaui target, 2
(dua) indikator kinerja atau 18,18% dengan kategori sesuai target, 4 (empat)
indikator kinerja atau 36,36% dikategorikan belum mencapai target, 1 (satu)
indikator kinerja tidak tersedia data.

Kata Kunci :evaluation strategy, rapid assessment, gap analysis,



ABSTRACT

The Strategic Plan Document (Renstra) is guided by the Regional Medium Term
Development Plan (RPJMD), the Regional Long Term Development Plan
(RPJPD) and by taking into account the National Medium Term Development
Plan (RPJM). The purpose of this study is to conduct a strategic planning
evaluation contained in the Strategic Plan (RENSTRA) of the DKI Jakarta
Provincial Youth and Sports Service Office 2013-2017. The evaluation includes
two evaluation stages, namely, the first stage is to evaluate synchronization
between strategic planning documents. In this evaluation the evaluation method
used is the Rapid Assessment Evaluation model. The second stage is an
evaluation to measure the achievement of organizational performance. Gap
Analysis evaluation model is to determine the comparison of actual performance
with potential or expected performance. The results of the evaluation using the
Rapid Assessment method, synchronization between the strategy documents that
exist in the DKI Jakarta Provincial Youth and Sports Service for the 2013-2017
period have been realized, the percentage of documents from 2013-2017 is each
criteria of the total policy (Objectives, Goals , Programs, Activities and
Indicators) which should be explained still <10%. The results of performance
measurement at the DKI Jakarta Provincial Youth and Sports Service for the
2013-2017 period on 5 (five) targets have been determined as many as 11 (eleven)
performance indicators can be concluded that: 4 (four) performance indicators or
36.36% are categorized beyond the target, 2 (two) performance indicators or
18.18% with categories according to target, 4 (four) performance indicators or
36.36% categorized as not achieving the target, 1 (one) performance indicator is
not available data.
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