
 

D. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA 
 

No. Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup Program Nasional Indikator Kinerja 

I.   Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 
1.  1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 

lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan 
paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya 
peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam 
kandungan sampai lanjut usia 

 
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan 

pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber 
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana 
dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat 

 
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja 

bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan 
perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang 
memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, 
perusahaan dan pekerja 

 
4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi 

bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap 
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban 
bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan 
turunnya kualitas generasi muda 

 

1. Lingkungan Sehat, 
Perilaku Sehat dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Upaya Kesehatan 
 

1. Persentase keluarga yang menggunakan jamban yang 
memenuhi syarat kesehatan 

2. Persentase keluarga yang menggunakan air bersih di 
perkotaan dan perdesaan 

3. Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan 
pengelolaan makanan yang memenuhi syarat 
kesehatan 

4. Persentase sekolah yang memenuhi syarat kesehatan 
5. Persentase industri dan rumah sakit yang mengolah 

limbah dengan aman dan sehat 
6. Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat 
7. Persentase penduduk yang melaksanakan perilaku 

hidup bersih dan sehat 
8. Persentase posyandu purnama mandiri per desa 
 
1. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit 

menular dan tidak menular: 
a. menurunnya angka kesakitan penyakit demam 

berdarah dengue (DBD) dari 8,7 menjadi kurang 
dari 5 per 100.000 penduduk  

b. menurunnya angka kesakitan malaria dari 50 
menjadi 37,5 per 1.000 penduduk  

c. meningkatnya angka kesembuhan penyakit 
tuberculosis (TBC) paru dari 77 persen menjadi 
lebih dari 85 persen  

d. prevalensi human immunodeficiency virus (HIV) 
kurang dari 1 persen 

 5. Memberantas secara sistematis perdagangan dan 
penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang 
dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya 
kepada produsen, pengedar, dan pemakai 

 e. menurunnya angka kematian pneumonia balita 
dari 4,8 menjadi 3 per 1.000 balita 

f. menurunnya angka kematian diare pada balita dari 
2,5 menjadi 1,25 per 1.000 balita  

g. eliminasi penyakit kusta  
h. eradikasi polio  

2. Persentase cakupan imunisasi (Universal Child 
Immunization) meningkat dari 75 persen menjadi 90 
persen 

3. Persentase jumlah orang sakit yang berobat ke sarana 
kesehatan 

4. Persentase jumlah pasien yang dirujuk dari sarana 
pelayanan kesehatan dasar 

5. Persentase cakupan pelayanan antenatal, postnatal, 
dan neonatal meningkat dari 75 persen menjadi 90 
persen 

6. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan meningkat dari 66 persen menjadi 
75 persen 

7. Persentase cakupan penanganan komplikasi kasus 
obstetri minimal 12 persen dari seluruh persalinan 

8. Persentase cakupan pembinaan kesehatan balita dan 
anak usia pra-sekolah meningkat dari 71 persen 
menjadi 80 persen 

9. Persentase orang sakit yang berobat ke pengobatan 
tradisional 

10. Prevalensi penyakit akibat gangguan matra 
11. Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan Quality 

Assurance (QA) 
12. Persentase jumlah rumah sakit yang terakreditasi 

   13. Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan upaya 
kesehatan remaja 

14. Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan upaya 
kesehatan lanjut usia 

15. Persentase jumlah jenis pelayanan penyuluhan dan 
pencegahan oleh rumah sakit (RS) 

16. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan 
Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) 

17. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai 
laboratorium kesehatan/BPFK (Balai Pengamanan 
Fasilitas Kesehatan) 
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  3. Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 26,3 
persen menjadi 20 persen 

2. Prevalensi Kurang Energi Kronik (KEK) pada  ibu 
hamil menurun dari 24 persen menjadi 20 persen 

3. Prevalensi Total Goitre Rate (TGR) pada anak 
sekolah menurun dari 9,8 persen menjadi kurang dari 
5 persen 

4. Prevalensi Anemia Gizi Besi (AGB) pada  ibu hamil 
menurun dari 50,9 persen menjadi 40 persen 

5. Prevalensi kurang vitamin A (KVA) pada balita dan 
ibu hamil 

6. Prevalensi gizi lebih menurun dari 12 persen menjadi 
kurang dari 10 persen 

7. Prevalensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 
8. Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam 

yodium meningkat dari 63,5 persen menjadi 90 
persen 

9. Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-4 

   bulan meningkat dari 65 persen menjadi 80 persen 
10. Persentase pemberian MP ASI pada bayi mulai usia 4 

bulan 
11. Jumlah kkal per kapita per hari konsumsi gizi 

seimbang meningkat dari rata-rata konsumsi energi 
1.990 kkal dan protein 49 gram menjadi 2.200 kkal 
dan 50 gram per kapita per hari  

12. Persentase keluarga sadar gizi meningkat dari 40 
persen menjadi 70 persen 

13. Persentase berat badan (BB)  terhadap tinggi badan 
kurang dari normal pada anak sekolah 

14. Prevalensi anemia pada balita, wanita usia subur 
(WUS),  remaja putri, dan wanita pekerja 

  4. Sumber Daya Kesehatan 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta sistem 
pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan 
praupaya 

2. Proporsi tenaga kesehatan dibandingkan dengan 
jumlah penduduk  

3. Persentase lembaga pendidikan dan pelatihan 
kesehatan yang terakreditasi 

4. Proporsi sarana kesehatan dibandingkan dengan 
jumlah penduduk 

5. Persentase cakupan pemeriksaan sarana pelayanan 
kesehatan 

 
  5. Obat, Makanan, dan Bahan 

Berbahaya 
1. Proporsi kasus penyalahgunaan/kesalahgunaan 

NAPZA dengan tindak lanjut pengamanan 
2. Proporsi kasus pencemaran makanan dengan tindak 

lanjut pengamanan 

   3. Jumlah industri yang telah mengelola bahan 
berbahaya secara benar 

4. Persentase cakupan pemeriksaan sarana produksi 
distribusi farmakes dalam rangka CPOB 

5. Persentase produk farmakes yang tidak memenuhi 
syarat mutu terhadap jumlah yang disampling 

6. Jumlah produk farmakes yang berbasis sumber daya 
alam dalam negeri 

7. Persentase penggunaan obat rasional 
8. Persentase ketersediaan obat esensial nasional 
9. Jumlah laboratorium pengujian obat dan makanan 

yang terakreditasi 
10. Terlaksananya sosialisasi kebijakan harga obat 

generik/esensial 
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  6. Kebijakan dan Manajemen 
Pembangunan Kesehatan 

1. Jumlah peraturan yang menjadi kebijakan program 
kesehatan 

2. Proporsi kabupaten/kota sesuai dengan UU Otonomi 
Daerah yangmempunyai kebijakan kesehatan 

3. Proporsi kabupaten/kota yang mempunyai sistem 
manajemen kesehatan yang berbasis wilayah 

4. Proporsi kabupaten/kota yang mempunyai perangkat 
peraturan daerah (Perda) mengenai kesehatan 

5. Proporsi kabupaten/kota yang mampu menyediakan 
Profil Kesehatan kabupaten/kota 

6. Jumlah penelitian dan publikasi hasil penelitian di 
bidang kesehatan dan gizi 

7. Persentase hasil penelitian bidang kesehatan yang 
dimanfaatkan oleh program kesehatan 

 

2. 
 

1. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja 
bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan 
perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang 
memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, 
perusahaan dan pekerja 

 
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi 

bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap 
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban 
bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan 
turunnya kualitas generasi muda  

 
3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia 

dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya  
serta memanfaatkan pengalamannya 

 
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, 

fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok 
rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang 
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

 
5. Memberantas secara sistematis perdagangan dan 

penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang 
dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya 
kepada produsen, pengedar dan pemakai 

 
6. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna 

menciptakan perspektif penyandang cacat dalam 
segala pengambilan keputusan 

 

7. Pengembangan Potensi 
Kesejahteraan Sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Peningkatan Kualitas 

Manajemen dan 
Profesionalisme Pelayanan 
Sosial 

1. Persentase lanjut usia terlantar terhadap total penduduk 
lanjut usia 

2. Persentase penduduk cacat yang tidak produktif 
terhadap total penduduk cacat 

3. Persentase anak terlantar terhadap total penduduk usia 
anak 

4. Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk 
5. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

(TKSM), organisasi sosial, LSM, dan dunia usaha yang 
terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan 
masalah sosial 

6. Terselenggaranya sistem jaminan, perlindungan, dan 
asuransi sosial nasional 

7. Jumlah anak nakal, korban akibat penyalahgunaan 
narkoba dan tuna sosial yang mendapat pelayanan 
sosial 

 
1. Jumlah model pelayanan standar berbasiskan penelitian 

yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan 
sosial 

2. Data dan informasi yang dapat diakses oleh 
penyelenggara pelayanan dan masyarakat 

3. Jumlah tenaga sosial dan lembaga pelayanan sosial 
yang berkualitas 

4. Persentase pekerja sosial dan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Masyarakat (TKSM) terdidik dan terlatih yang 
didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial 

5. Peraturan perundang-undangan yang tanggap terhadap 
kebutuhan dan tidak diskriminatif terhadap penduduk 
cacat dan kelompok rentan lainnya serta perlindungan 
terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial 

  
 
 

9. Pengembangan Keserasian 
Kebijakan Publik Dalam 
Penanganan Masalah-
masalah Sosial 

 
10. Pengembangan Sistem 

Informasi Masalah-
masalah Sosial 

Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-
masalah sosial yang melibatkan peran pemerintah, 
masyarakat, dan dunia usaha 
 
 
1. Terbangunnya Pusat Informasi Layanan Masyarakat 

tentang Masalah-masalah Sosial 
2. Terumuskannya indikator-indikator strategis masalah-

masalah sosial 
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3. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian 
kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan 
kualitas program keluarga berencana 

 

11. Pengembangan dan 
Keserasian Kebijakan 
Kependudukan 

 
 
 
12. Pemberdayaan Keluarga 
 

1. Kebijakan kependudukan nasional yang berkaitan 
dengan kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, 
serta informasi dan administrasi kependudukan 

2. Kebijakan kependudukan tingkat daerah yang serasi 
dengan kebijakan kependudukan nasional 

 
1. Jumlah dan  persentase keluarga yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu rohani, pangan, 
sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan termasuk 
KB 

2. a.   Jumlah dan persentase keluarga miskin yang 
mendapatkan penyuluhan, bimbingan dan 
pelatihan kewirausahaan 

b.   Jumlah dan persentase keluarga miskin yang 
mengetahui akses modal (mikro kredit dan lain-
lain) 

c.   Jumlah dan persentase keluarga miskin yang 
memperoleh akses modal (mikro kredit dan lain-
lain) 

 

   3. a.  Prevalensi gizi kurang pada balita dan anak 
b.  Persentase keluarga yang mampu menyekolahkan  

anaknya 
c.  Jumlah dan persentase keluarga yang mengetahui 

cara pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang 
baik 

4. a.  Angka perceraian 
b.  Persentase keluarga dengan anak yang  terlantar 

 
  13. Kesehatan Reproduksi 

Remaja  
1.    Persentase perempuan umur 15-19 tahun yang pernah 

melahirkan dan sedang mengandung anak pertama 
2.     a.   Jumlah dan persentase keluarga yang mengetahui 

kesehatan reproduksi bagi remaja 
b.    Jumlah dan persentase remaja yang mendapatkan 

pendidikan kesehatan reproduksi 
3.    Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan umur 

15-19 tahun 
 4.   a.  Jumlah dan persentase remaja umur 15-19 tahun 

yang mengetahui cara menghindari PMS termasuk 
HIV/AIDS 

b. Persentase perempuan umur 15-19 tahun yang 
telah kawin, yang mengetahui cara menghindari 
HIV/AIDS 

c.   Jumlah remaja penderita PMS dan HIV/AIDS  
 

  14. Keluarga Berencana 1. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang tidak 
terlayani KB (unmet need) menurun dari  9,2 persen 
menjadi 6,5 persen 

2. Persentase peserta KB laki-laki meningkat dari 2 
persen menjadi 8 persen 

 
   3. Tingkat kelahiran total (TFR) menurun dari 2,78 

menjadi 2,4 per perempuan 

  15. Penguatan Kelembagaan 
dan Jaringan KB 

1. Jumlah dan persentase peserta KB mandiri 
2. Persentase peserta KB yang memperoleh pelayanan 

KB dari lembaga non pemerintah termasuk institusi 
yang berbasis masyarakat 

3. Jumlah lembaga pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi yang non pemerintah 

II.   Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata 

1. 
 

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional 
bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya  
leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung 
nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung 
terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan 
membangun peradaban bangsa 

2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, 
sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai 
terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, 
hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka 

1. Pelestarian dan 
Pengembangan Kebudayaan 

1. Terumuskannya sistem nilai kebudayaan Indonesia 
yang bersumber dari warisan budaya leluhur dan 
budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal 
dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi dan 
kondusif 

2. Jumlah lembaga seni dan budaya termasuk budaya 
lokal 

3. Jumlah kunjungan ke perpustakaan, sarana 
kebudayaan, dan sarana kesenian 

4. Jumlah kegiatan seni dan budaya (pameran, festival, 
pagelaran) 
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pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan 
kualitas berbudaya masyarakat 

3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai 
budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya 
yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan 
pembangunan bangsa di masa depan 

5. Jumlah tulisan, liputan dan kritik seni dan budaya 
6. Terlindunginya pelaku seni dan budaya dari 

pelanggaran hak cipta 
7. Terpenuhinya hak mendapatkan royalty bagi pelaku 

seni dan budaya 
8. Jumlah film nasional yang berkualitas, bermoral dan 

berdaya jual tinggi 
 

 4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam 
berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi 
inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas 
kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, 
estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan 
penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku 
seni dan budaya 

5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara 
sehat sebagai media massa kreatif yang memuat 
keberagaman jenis kesenian  untuk meningkatkan 
moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan 
opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah 
secara ekonomi 

6. Melestarikan apresiasi  nilai kesenian dan kebudayaan 
tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan 
sentra-sentra kesenian untuk merangsang 
berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif 
dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan 
nasional 

7. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional 
Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan 
pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar 
negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana 
persahabatan antarbangsa 

8. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem 
yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan 
partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, 
teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, 
melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Pengembangan Pariwisata 

9. Meningkatnya kualitas perfilman 
10. Tumbuhnya penghargaan dan terwujudnya apresiasi 

terhadap kebudayaan dan kesenian termasuk 
perfilman nasional 

11. Tersusunnya inventarisasi dan dokumentasi warisan 
budaya 

 
1. Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara 
2. Jumlah devisa yang diterima 
3. Jumlah produk/obyek wisata 

III.  Kedudukan dan Peranan Perempuan 
1. 

 
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui 
kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang 
mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan 
keadilan gender 

 
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian 

organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan 
nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis 
perjuangan kaum perempuan, dalam rangka 
melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta 
kesejahteraan keluarga dan masyarakat 

 
 
 

1. Peningkatan Kualitas 
Hidup Perempuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan 
Pemberdayaan Perempuan 

 
 
3. Peningkatan Peran 

Masyarakat dan 
Pemampuan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 

1. Nilai Gender Development Index (GDI): 
a. Angka harapan hidup (laki-laki dan perempuan) 
b. Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang 

melek huruf (laki-laki dan perempuan) 
c. Angka partisipasi sekolah menurut kelompok 

umur dan jenjang pendidikan (laki-laki dan 
perempuan) 

d. Angka partisipasi murni menurut jenjang 
pendidikan (laki-laki dan perempuan) 

 
Ditetapkannya kebijakan pembangunan yang responsif 
gender di bidang-bidang: hukum, ekonomi, politik, 
pendidikan, sosial dan budaya baik pada tingkat nasional 
maupun daerah 
 
1. Jumlah lembaga-lembaga non pemerintah yang 

memiliki program pemberdayaan perempuan 
2. Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan 
3. Jumlah kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang responsif gender 
4. Jumlah unit pengarusutamaan gender 
5. Tersedianya data dan informasi menurut jenis 

kelamin 
 

IV.  Pemuda dan Olahraga 
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1. 
 

1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat 
kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus 
dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di 
sekolah dan masyarakat 

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan 
olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan 
komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan 
sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-
masing organisasi olahraga termasuk organisasi 
olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan 
masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang 
membanggakan di tingkat internasional 

3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi 
muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, 
bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan 
kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas 
dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk 
menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, 
berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan 
tanggap terhadap aspirasi rakyat 

4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan 
di kalangan generasi muda yang berdaya saing, 
unggul, dan mandiri 

1. Pengembangan dan 
Keserasian Kebijakan 
Olahraga 

 
 
2. Pemasyarakatan Olahraga 

dan Kesegaran Jasmani 
 
 
 
 
 
 
3. Pemanduan Bakat dan 

Pembibitan Olahraga 
 
 
 
 
 
 
 

4. Peningkatan Prestasi 
Olahraga 

1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan di bidang 
keolahragaan 

2. Kebijakan olahraga tingkat nasional yang sesuai 
dengan aspirasi daerah 

 
1. Persentase masyarakat dan peserta didik yang 

melaksanakan olahraga berdasarkan kelompok umur 
2. Jumlah wadah pembinaan olahraga di tingkat daerah 
3. Jumlah kompetisi olahraga masyarakat, olahraga 

tradisional, dan olahraga kelompok khusus 
4. Jumlah fasilitas olahraga di sekolah, desa, dan 

kecamatan 
 
1. Jumlah wadah (institusi) pembinaan olahraga bagi 

peserta didik secara berjenjang 
2. Jumlah kompetisi olahraga antar peserta didik secara 

berjenjang 
3. Jumlah pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai 
standar kompetensi 

4. Jumlah dan mutu bibit olahragawan 
 
1. Jumlah pemecahan rekor nasional. 
2. Peringkat juara yang diraih atlet dalam kejuaraan 

olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat di 
tingkat internasional. 

3. Penggunaan iptek bagi peningkatan prestasi olahraga 
4. a.   Jumlah dunia usaha dan industri yang 

melaksanakan pembinaan olahraga prestasi. 

 5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya 
destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, 
obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) 
melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan 
kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan 
narkoba. 

 
 
 
 
5. Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan 
Kepemudaan 

 
 
 
 
 
6. Peningkatan Partisipasi 

Pemuda 

b.   Besarnya dana yang berasal dari dunia usaha, 
industri dan masyarakat yang  diperuntukkan 
bagi pembinaan olahraga 

 
1. Kebijakan kepemudaan untuk bidang-bidang 

pembangunan:  ekonomi, agama, dan sosial budaya 
2. Kebijakan kepemudaan tingkat daerah yang serasi 

dengan kebijakan kepemudaan tingkat nasional. 
3. Peraturan perundang-undangan yang menjamin 

kebebasan pemuda untuk berorganisasi secara 
bertanggung jawab 

 
1. Jumlah organisasi pemuda dalam bidang sosial 

kemasyarakatan 
2. Persentase pengusaha muda terhadap jumlah pemuda 
3. Jumlah pameran, festival dan pergelaran seni budaya, 

pariwisata, dan iptek serta lomba karya ilmiah dan 
sastra, baik tingkat nasional maupun internasional yang 
diikuti oleh pemuda 

4. Jumlah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras dan 
penderita PMS termasuk HIV/AIDS yang dilakukan 
oleh pemuda 

5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan 
keagamaan 
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