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KATA PENGANTAR 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Organisasi kepemudaan memiliki fungsi penting untuk 
mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, 
kewirausahaan, dan kepeloporan. Fungsi tersebut dapat optimal jika organisasi kepemudaan dijalankan 
dengan penuh semangat kesukarelawanan, kemandirian, dan pengabdian.  

Pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan 
kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. 
Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan,  Organisasi Kepelajaran , dan 
Organisasi Kemahasiswaan, melalui Organisasi Kepemudaan yang dinamis diharapkan dapat mendorong 
percepatan peningkatan kualitas karakter, kapasitas, dan daya saing pemuda.  

Oleh sebab itu para pengurus dan anggota harus mengetahui benar, kedudukan, fungsi dan 
tugas organisasi baik dalam pengadministrasian dan menjalankan aktifitas kegiatan organisasi maupun 
mampu merevitalisasi organisasi bila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku.   

Salah satu upaya untuk menggerakkan dan mendinamisasi aktivitas organisasi kepemudaan 
pemerintah mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan berprestasi. 
Pemilihan Organisasi Kepemudaan/Kepelajaran/Kemahasiswaan merupakan sebuah ajang pemilihan 
organisasi kepemudaan yang memiliki prestasi bagi anggota, lingkungan, dan masyarakatnya. 
Pemerintah dalam hal ini perlu  mengapresiasi Organisasi Kepemudaan (OK) yang berprestasi. Apresiasi 
ini dapat mendorong organisasi‐organisasi kepemudaan menjalankan fungsi dan perannya secara 
optimal.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sekaligus menyambut Hari Pemuda/Hari Sumpah 
Pemuda 2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bermaksud 
mengadakan  Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan ini 
terbuka bagi seluruh Organisasi Kepemudaan, baik Organisasi Kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, 
maupun organisasi kepelajaran yang memiliki dan melaksanakan program atau kegiatan yang kreatif, 
Pemilihan Organisasi Kepemudaan (OK) Berprestasi dimaksudkan utuk memilih dan menyiapkan  tim 
untuk maju ke Tingkat Nasional dalam ajang Pemilihan Organisasi  untuk memperoleh award/piala 
Soegondo Djojopoespito Award.  

Agar Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2017 dapat 
tersosialisasi dengan baik maka buku panduan ini menjadi sangat penting. Harapan kami buku panduan 
ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi seluruh pengurus organisasi kepemudaan (kepemudaan, 
kemahasiswaan, dan kepelajaran) di mana pun berada untuk terlibat dalam Pemilihan Organisasi 
Kepemudaan Berprestasi  Tingkat Provinsi yang selanjutnya akan diajukan pemilihan Tingkat Nasional 
tahun 2017.  

Akhirnya saya berharap pengurus organisasi kepemudaan di seluruh Provinsi dapat mengetahui 
Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi tahun 2017 dan  dapat menyiapkan serta 
berpatisipasi secara aktif.  
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Kepala Bidang Kepemudaaan 

 
 

TTD 
 

MARIA MARGARETHA SUSILOWATI, S.Sos 
Pembina 

NIP. 19630612 198503 2 020 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  
 

Sejarah panjang Indonesia telah memosisikan pemuda sebagai pelaku perubahan di setiap zaman. 
Tak hanya masa perjuangan kemerdekaan tetapi juga masa setelah kemerdekaan. Di saat bangsa 
Indonesia tercabik oleh upaya keji PKI merobek persatuan Indonesia dengan paham komunismenya 
pemuda tampil melawan. Pemuda dan mahasiswa menyuarakan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) untuk 
memperbaiki kondisi nasional. Atas desakan Angkatan 66 itulah maka negara dapat diselamatkan dan 
mengembalikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. 

Sebagai kekuatan moral, kekuatan kontrol sosial, dan agen perubahan pemuda berperan untuk 
menjaga agar pemerintahan selalu mengutamakan amanat penderitaan rakyat. Lahirnya Angkatan 1974, 
dan Angkatan 1998 menjadi bukti kepeloporan pemuda mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari 
pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 
1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa 
pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini 
membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, 
pembaruan, dan pembangunan bangsa.  

Peran strategis pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan 
masih terus diharapkan. Karena tidak hanya pemuda yang ingin melihat kehidupan berbangsa dan 
bernegara mengalami kemajuan tetapi keinginan itu menjadi keinginan seluruh rakyat dan pemerintah. 
Tetapi dalam kenyataannya, harapan tersebut belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Keinginan melihat 
kiprah optimal organisasi mahasiswa terkendala dengan pelbagai persoalan internal maupun eksternal 
organisasi.  

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 277.298 unit organisasi kepemudaan yang 
tersebar mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kelurahan/desa. Sedangkan jumlah pemuda 
yang aktif di organisasi diasumsikan sebesar lebih dari 6 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok 
tanah air.  

Dengan Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan, maka telah memberikan jaminan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas 
kepemudaan.  

Dalam rangka itulah maka perlu ada apresiasi dan penghargaan terhadap organisasi kepemudaan 
yang melaksanakan aktifitasnya dengan penuh pengabdian kepada pemuda dan masyarakat serta 
menunjukkan prestasi. Apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta pemuda dalam 
berbagai bidang pembangunan. 

Melalui penerbitan buku panduan penyelenggaraan pemilihan organisasi kepemudaan berprestasi 
tingkat Provinsi/Nasional ini diharapkan seluruh pelaksana dan peserta dapat mengetahui dan 
memahami pelaksanaan pemilihan ini dengan baik sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan 
dengan lancar dan sukses.  

 
1.2. Dasar  

 
1. UU Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 
2. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;  
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepanduan, 
5. PP RI Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, 
 
 
 
 



 
 

6. Perda Prov. Jateng Nomo 73 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan 
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah   

7. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomo 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 tahun 2016  tentang Pedoman Penatausahan 
   Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah  
   tahun anggaran 2017. 

9. Program kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 
anggaran 2017. 
  

1.3. Maksud dan Tujuan  
 

Maksud diadakannya pemilihan organisasi kepemudaan berprestasi adalah untuk menjalankan 
amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang menyatakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan (OK) yang 
berprestasi serta mendorong Organisasi Kepemudaan (OK) untuk melakukan revitalisasi organisasi 
bila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Tujuan pemilihan organisasi kepemudan berprestasi adalah:  
1. Mendorong organisasi kepemudaan memiliki pengelolaan organisasi yang berkualitas, baik 

secara administrasi maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang baik;  
2. Mendorong organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi dan aktifitas  

pemuda yang handal;  
3. Mengajak pengurus/anggota organisasi kepemudaan memikirkan program dan kegiatan yang 

mampu menolong masyarakat;  
4. Mendorong partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan khususnya pembangunan 

kepemudaan;  
5. Merangsang organisasi pemuda dalam pencapaian 8 misi Millenium Development Goals (MDG’s) 

PBB;  
6. Merangsang pengurus organisasi menyelenggarakan program dan kegiatan dengan profesional;  
7. Memantapkan organiasai kepemudaan sebagai kawah candradimuka bagi kader-kader pelopor, 

wira usaha dan pemimpin bangsa.  
 

1.4. Manfaat  
Melalui pemilihan organisasi kepemudaan berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional diharapkan 
organisasi kepemudaan membenahi diri dan meningkatkan kiprahnya untuk berbakti kepada 
masyarakat, bangsa, dan negara terutama dalam meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian 
masyarakat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
PROGRAM PEMILIHAN ORGANISASI KEPEMUDAAN BERPRESTASI 

TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 
 

2.1. Pengertian  
a. Organisasi Kepemudaan (OK) adalah wadah pengembangan potensi kepemudaan, 
b. OK dibentuk berdasarkan kesamaan, asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
c. OK juga dapat berbentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan, 
d. Pemilihan organisasi kepemudaan adalah pemilihan organisasi kepemudaan, kepelajaran, atau 

kemahasiswaan yang merencanakan dan melaksanakan serta mampu mengevaluasi kegiatan 
bermutu yang mampu membantu permasalahan masyarakat dengan cara yang kreatif, inovatif, 
dan mandiri dan memiliki pengaruh positif bagi pengurus, anggota dan  peserta/penerima 
manfaat kegiatan dengan mengedapankan kemandirian, daya saing dan nilai-nilai luhur bangsa.  

 
2.2. Kriteria  

Organisasi kepemudaan yang berhak mengikuti Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 
Tingkat Nasional adalah :  
1.  Organisasi kepemudaan yang berjenis :  

a. Organisasi kemasyarakatan pemuda baik lingkup kepemudaan, kemahasiswaan, atau 
kepelajaran yang berstruktur dan berjenjang,  

b. Organisasi kepemudaaan berbasis kampus, yaitu organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan 
perguruan tinggi yang keberadaannya disahkan oleh pejabat perguruan tinggi, 

c. Organisasi kepemudaan berbasis komunitas, yaitu organisasi pemuda yang berdasarkan minat 
dan hobi yang ada di suatu wilayah tertentu.  

2. Organisasi yang memiliki legalitas yang dibuktikan dengan akta notaris  dan bagi organisasi 
kepemudaan berbasis kampus menggunakan statuta perguruan tinggi;  

3. Memiliki  anggota dan kepengurusan yang sah dibuktikan dangan surat keputusan kepengurusan, 
khusus untuk ketua dan sekretaris harus yang berusia pemuda sesuai dengan UU No. 40 Tahun 
2009 tentang Kepemudaan; 

4. Memiliki sekretariat yang permanen dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan foto 
sekretariat;  

5. Memiliki dokumen kelengkapan organisasi dibuktikan dengan NPWP organisasi, rekening bank 
atas nama organisasi (bagi organisasi kepemudaan berbasis kampus yang tidak memiliki dapat 
menggunakan NPWP dan bank atas nama perguruan tinggi);  

6. Memiliki dan melakukan program/kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat khususnya 
membantu permasalahan masyarakat khususnya yang terkait dengan usaha pencapaian 8 misi 
Millenium Development Goals (MDGs) PBB;  

7. Program/kegiatan yang diikutkan dalam pemilihan ini adalah program/kegiatan yang benar-
benar didesain, dibuat, dan dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan bersangkutan;  

8. Program/kegiatan yang diikutkan dalam pemilihan ini bukan program/kegiatan yang dibiayai 
sepenuhnya oleh pemerintah atau lembaga donor atau swasta atau bukan program pemerintah, 
program bantuan lembaga lain atau CSR (corporate social responcibility);  

9. Program/kegiatan yang diikutkan dalam pemilihan ini belum pernah memenangkan penghargaan 
sejenis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.3. Persyaratan Peserta  

Setiap organisasi yang ingin mengajukan sebagai peserta wajib :  
1. Memenuhi kriteria pemilihan,  
2. Organisasi tidak sedang atau memiliki masalah hukum,  
3. Organisasi tidak sedang konflik internal,  
4. Organisasi tidak dalam keadaan dualisme kepemimpinan,  
5. Mengajukan diri sebagai peserta,  
6. Kepengurusan Organisasi adalah pemuda sesuai dengan kriteria undang-undang kepemudaan, 

  
2.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Nasional dipusatkan di 
Jakarta dan berpusat di ibukota provinsi, semarang untuk Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun 
untuk proses penilaian dapat dilakukan melalui proposal yang diajukan dan  kunjungan lapangan ke 
lokasi kegiatan serta  sekretariat organisasi kepemudaan peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan 
Berprestasi Tingkat  Provinsi dan Nasional.  
Jadwal Penting :                              
Waktu Pendaftaran                           :  terakhir 30  Juni  2017 (stempel pos)  
Seleksi  administrasi dan fact finding                                 :  3 s.d 15 Juli   2017 
Pengumuman Pemenang                 :  15  Agustus   2017 
Jadwal tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.  

 
2.5. Organisasi Penyelenggara  

Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh 
kepanitian yang dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Kepala 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah).  
Kepanitiaan bekerja berdasarkan deskripsi tugas masing-masing dan dibantu oleh Tim Penilai dan 
Dewan Juri yang ditunjuk oleh panitia.  
Keputusan Panitia terkait dengan proses penilaian dan penentuan pemenang bersifat final dan tidak 
dapat diganggu gugat.  
 

2.6. Tim Penilai dan Dewan Juri  
Tim Penilai dibentuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Penanggung Jawab Program/Ketua 

Panitia dengan keanggotaan berasal dari internal Kementerian Pemuda dan Olahraga.  
Dewan Juri dibentuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Penanggung Jawab Program/Ketua 

Panitia dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga dan unsur 
non pemerintah/independen, yaitu para pakar, tokoh masyarakat, dan profesional yang memahami 
dinamika kepemudaan dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris.  

                                      
Tugas Tim Penilai adalah:  
a. Melaksanakan penilaian administrasi dan menentukan peserta yang memenuhi syarat.  
b. Melaksanakan penilaian program dan menentukan peserta yang lulus.  
c. Melaksanakan penilaian faktual dan menentukan peserta yang berhak mengikuti penilaian 

presentasi.  
d. Membuat berita acara penilaian pada setiap tahapan penilaian dan ditandatangani oleh seluruh 

Tim Penilai. 4 
e.  Melaporkan kepada panitia setelah pelaksanaan tugas dilaksanakan secara lisan dan tertulis.                                                                           
f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada panitia terkait dengan pelaksanaan kegiatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tugas Dewan Juri adalah:  
a.  Melaksanakan penilaian presentasi  
b. Melakukan  pengamatan  dan wawancara untuk mengeksplorasi program dari setiap calon 

pemenang  
c.   Memberikan penilaian dan merekomendasikan peringkat calon pemenang berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara  
 

2.7.   Tahap Penilaian 
a. Seleksi Administrasi          :   3    Juli s/d    7   Juli 2017 
b. Seleksi Fact Finding           :   10    Juli s/d    15   Juli 2017 
c. Pengumuman Pemenang :   15  Agustus      2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB III 

SISTEM PEMILIHAN 
 

3.1. Pengumuman Pemilihan  
Panitia mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat 

Provinsi melalui surat edaran dan situs Disporapar.jatengprov.go.id sedang Tingkat Nasional melalui 
situs Kementerian Pemuda dan Olahraga di alamat www.kemenpora.go.id  

 
3.2. Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program Pemilihan Organisasi 
Kepemudaan Berprestasi  Tingkat Provinsi dan Nasional dengan tujuan memberikan informasi 
seluas-luasnya kepada pengurus organisasi kepemudaan.  

Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 
sebagai pelaksana program Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Nasional 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan 
media massa. 

Panitia Tingkat Provinsi Jawa Tengah selanjutnya akan menyertakan pemenang  ke 
pemilihan OK berprestasi ke Tingkat Nasional. 

 
3.3. Mekanisme Pemilihan  

Dalam pelaksanaan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi  Jawa 
Tengah setiap unsur pelaksana berkoordinasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.  

Mekanisme pemilihan disusun untuk mengatur tata cara pemilihan agar berjalan sesuai 
aturan dan tepat waktu.   

 
3.4. Tata Cara Pendaftaran  

1.  Mengisi formulir pemilihan sesuai dengan format yang telah disediakan  
2.  Mengirimkan dokumen legalitas dan kelengkapan organisasi  
3.  Mengirimkan deskripsi kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis  
4.  Mengirimkan media kegiatan (poster, pamflet, brosur, dll)  
5.  Mengirimkan foto dan/atau video tentang kegiatan yang dilaksanakan  
6.  Melampirkan liputan media massa terhadap kegiatan yang dilaksanakan  
7. Melampirkan penghargaan yang pernah diterima oleh organisasi dari instansi lain (baik kegiatan 

yang dilombakan atau yang tidak dilombakan)  
8. Mengirimkan   dokumen  kelengkapan pendaftaran poin 1-7 sebanyak 2 (dua) rangkap dan soft 

copy (file komputer) yang disimpan dalam CD (compact disk) dalam sebuah amplop tertutup 
kepada Panitia Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi  Tahun 2016 
dengan alamat :  

 
Panitia Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017  
Bidang Kepemudaan  
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Ki Mangunsarkoro 12 Semarang  
 
Dengan dilengkapi label pojok kiri atas amplop dengan tulisan :  
Panitia Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2017 
Nama Organisasi Kepemudaan : ................................  
Nama Program/Kegiatan      : ..................................  
 
Kategori Organisasi :  

              OK (Organisasi Kepemudaan)  
 
 
 
 



 
9. Pendaftaran calon peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atas nama organisasi yang 
memenuhi persyaratan dan dikirimkan kepada panitia.  

10.  Dokumen diterima oleh panitia paling lambat tanggal 30  Juni  2017  stempel pos  
      11. Calon Peserta yang telah mengirimkan berkas pendaftaran akan ditetapkan sebagai peserta 

dengan diberikan nomor urut peserta oleh panitia sesuai dengan urutan waktu penerimaan 
berkas.  

 
3.5. Penilaian  
 

3.5.1.  Penilaian Administratif  
Penilaian administratif adalah penilaian kelengkapan berkas peserta yang dikirim sesuai 

dengan persyaratan yaitu :  
1. Formulir Pendaftaran (Form 1)  
2. Formulir Data Organisasi (Form 2)  
3. akta notaris organisasi  
4. surat keputusan kepengurusan organisasi kepemudaan yang bersangkutan  
5. surat keputusan kepanitiaan program/kegiatan  
6. surat keterangan domisili organisasi  
7. npwp organisasi  
8. rekening bank atas nama organisasi  
9. Formulir Data Program/ Deskripsi kegiatan (Form 3)  
10. Media kegiatan (poster, pamflet, brosur, dll)  
11. Foto dan/atau video tentang kegiatan yang dilaksanakan  
12. Kliping liputan media massa terhadap kegiatan yang dilaksanakan  
13. Penghargaan yang pernah diterima oleh organisasi dari instansi bila ada  
14. Pernyataan keaslian dan kebenaran isi berkas  
Peserta yang memenuhi syarat penilaian administrasi berhak diikutkan dalam penilaian 
selanjutnya.  

 
          3.5.2. Penilaian Program  

Peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah  Tahun 
2017 yang memenuhi syarat penilaian administratif akan dilakukan penilaian program. Penilaian 
program/kegiatan dinilai dari parameter :  
1. Substansi program  
2. Perencanaan program  
3. Pelaksana program/ kepanitiaan  
4. Penerima manfaat program/peserta  
5. Manfaat program  
6. Daya jangkau  
7. Daya resonansi/ pengaruh/ keberlanjutan  
8. Cover media/ liputan media  
9. Dukungan lembaga lain  
10. Jaringan kerja  
11. pelaporan  

   
3.5.3. Penilaian Faktual Lapangan (Fact Finding)  

Peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 yang lulus penilaian program akan dinilai secara langsung di lokasi program/kegiatan dan 
sekretariat organisasi untuk memperoleh kebenaran data dan fakta di lapangan. Penilaian 
Faktual Lapangan (Fact Finding) ini diikuti oleh peserta yang lolos administrasi dan penilaian 
program. Penilaian fact finding minimal diikuti oleh 3-6 peserta untuk menentukan 3 pemenang 
sebagai juara I, II, dan III.  
Indikator penilaian faktual lapangan adalah :  
1. Pelaksanaan program/kegiatan  
2. Legalitas organisasi  
3. Kerapian manajemen organisasi  
 
 
 



 
 
4. Apresiasi oleh masyarakat lokasi kegiatan 
5. Manfaat yang dirasakan oleh peserta/kelompok/ masyarakat  
6. Diliput oleh pers/ media  
7. Dicontoh oleh pengikut/masyarakatnya  

 
3.5.4. Penilaian Presentasi  

Peserta Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 yang lolos sebanyak 5 peserta terbaik dan berhak mengikuti penilaian presentasi akan 
diundang oleh Panitia untuk mempresentasikan program/kegiatannya di hadapan Dewan Juri. 
Presentasi disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1.  Setiap organisasi kepemudaan diwakili oleh dua orang  
2. Presentasi disampaikan oleh wakil organisasi kepemudaan yang tercantum sebagai pengurus 

dan pelaksana program/kegiatan  
3. Satu orang penyampai materi dalam Bahasa Inggris dan satu orang lagi sebagai pendamping 

yang dapat memberikan penjelasan tambahan dalam sesi wawancara/tanya jawab  
4. Semua proses penilaian presentasi dilakukan dalam Bahasa Inggris (materi, presentasi, dan 

tanya jawab)  
 

Indikator penilaian presentasi adalah :  
1. Penampilan  
2. Materi presentasi  
3. Interaksi  
4. Kemampuan Bahasa Inggris  

 

3.6. Penentuan Pemenang  
Panitia akan menentukan tiga pemenang. Urutan pemenang pertama, kedua, dan ketiga 

diputuskan berdasarkan penilaian dari Dewan Juri dan ditetapkan oleh Panitia yang akan diputuskan 
oleh Gubernur Jawa Tengah (Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah).  

 
3.7. Hadiah dan Penghargaan  

Pemenang akan mendapat hadiah sebagai berikut  : 
Juara I    : Piala dan uang  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 
Juara II  : Piala dan uang  Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 
Juara III :  Piala dan uang  Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). 

 
3.8. Penganugerahan  

Pemberian hadiah akan diberikan pada acara tersendiri pada saat ada kegiatan di Kepemudaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
    MONITORING DAN EVALUASI 

 
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan aspek penting dalam pengendalian program. 

Terkait dengan kegiatan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2017, kegiatan monitoring dan evaluasi diarahkan untuk memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara 
berkesinambungan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melalui Panitia.  
 
4.1. Monitoring  
 

Monitoring adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap aktivitas organisasi 
kepemudaan. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan. 
Monitoring dilakukan baik secara langsung melalui kunjungan ke lapangan ataupun secara tidak 
langsung. Data dan informasi yang diperoleh tentang perkembangan aktivitas organisasi 
kepemudaan di lapangan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi selanjutnya.  

 
4.2. Evaluasi  

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran 
(output), dan hasil (outcome) terhadap kegiatan di lapangan sejak ditetapkan hingga periode waktu 
tertentu. Kegiatan evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil Pemilihan Organisasi Kepemudaan 
Berprestasi Tingkat Nasional berjalan dengan baik  

 
4.3. Pelaporan  

Pelaporan merupakan instrumen monitoring yang sangat penting untuk mengetahui 
perkembangan organisasi kepemudaan di lapangan. Laporan selain berisi informasi tentang 
aktivitas yang telah dilaksanakan, diharapkan pula dapat dilengkapi dengan dokumentasi hasil dan 
aktivitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
PENUTUP 

 
Keberadaan, peran, dan kiprah Organisasi Kepemudaan yang berprestasi diharapkan mampu 

menjadi inspirasi dan motivasi bagi organisasi kepemudaan lainnya, guna dapat berpartisipasi aktif 
dalam pembangunan Jawa Tengah dan turut membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.  

Penyusunan buku panduan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa 
Tengah ini kiranya dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada seluruh pengurus 
organisasi kepemudaan yang telah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, lingkungan, dan 
masyarakat. Akhirnya semoga panduan ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, 
khususnya organisasi kepemudaan untuk ikut serta dalam pembangunan bidang kepemudaan di tanah 
air.  
 

 

 
 


