
PEMUDA PELOPOR  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 

 
Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ke 91 tahun 2019 akan diselenggarakan 
pemilihan pemuda pelopor tingkat kota Yogyakarta, pemilihan pemuda pelopor adalah 
kegiatan rutin yang dilakukan  setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada pemuda 
atas prestasi dan kontribusi kepeloporan yang luar biasa dalam kemajuan masyarakat  di 
lingkungan nya. Semangat kepeloporan yang terinspirasi dari semangat Kebangkitan 
Nasional dan Sumpah Pemuda. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta 
akan melaksanakan Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 
2019. 
 
Adapun bidang kepeloporan yang dilombakan meliputi: 
1. Bidang Pangan    

Kepeloporan bidang pangan adalah suatu karya nyata yang diinisiasi, di prakarsai oleh 
pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, tindakan, perilaku kepeloporan, terkait bidang 
pangan 
 

2. Bidang Pendidikan 
Kepeloporan bidang pendidikan adalah suatu karya nyata yang diinisiasi, di prakarsai 
oleh pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, tindakan, perilaku kepeloporan, terkait 
bidang pendidikan. 
 

3. Bidang Agama, Sosial dan Budaya 
Kepeloporan bidang Agama, Sosial dan Budaya adalah suatu karya nyata yang diinisiasi, 
di prakarsai oleh pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, tindakan, perilaku 
kepeloporan, terkait dengan kegiatan sosial budaya, pariwisata dan bela negara.  
AGAMA:  
Inovasi dan kepeloporan dibidang penyiaran agama ditengah, masyarakat, konstribusi 
keagamaan dalam resolusi konflik, mewujudkan bela negara dengan Bahasa agama, 
peran agamawan muda ditingkat kota Yogyakarta dengan memanfaatkan media 
teknologi, sebagai pelopor dan pengembang model penyiaran agama inovatif untuk 
generasi milenial dan layanan social tentag keagamaan serta kesukarelawaan dibidang 
agama kepada masyarakat. 
SOSIAL: 
Penanggulangan bencana, pelayanan kesejahteraan social, tindakan kesukarelawaan 
dan prakarsa kemanusian lainya. 
BUDAYA: 
Berupa pemusik, penari, perupa dan pemeranan dengan mengutamakan karakteriktik 
dan kearifan lokal untuk memelihara kebhinekaan dan mengharumkan budaya bangsa, 
karya kepeloporan tersebut akan berdampak pada meninkatnyya perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat, upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran 
bernegara. 
 

4. Bidang Inovasi Teknologi 
Kepeloporan Bidang Komunikasi, informasi dan Teknologi tepat guna adalah suatu karya 
nyata yang diinisiasi, di prakarsai oleh pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, 
tindakan, perilaku kepeloporan, terkait dengan kegiatan Komunikasi, informasi dan 
Teknologi Tepat Guna 

 
 



5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata. 
Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata 
merupakan prakarsa kepeloporan pemuda dalam mengkonservasi potensi sumber 
daya alam, lingkungan dan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan: penataan, 
pengolahan, pelestarian, produksi dan pemasaran yang bertujuan untuk 
 
. 

PERSYARATAN: 
1. Mengisi lembar pendaftaran seleksi pemuda pelopor kota Yogyakarta 2018. 
2. Warga Negara Indonesia (Berdomisili dan memiliki KTP Kota Yogyakarta) 
3. Berusia 16 – 30 Tahun (Sebelum 28 Oktober 2019, Sesuai UU No 40 Th. 2012) 

dibuktikan melampirkan FC KTP/Fc akte kelahiran 
4. Kepeloporan yang di capai telah di implementasikan paling sedikit 1 tahun 
5. Belum pernah melakukan perbuatan tercela atau merugikan masyarakat dan atau 

lingkungan (melampiri SKCK) untuk yang lolos tk. DIY. 
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk yang lolos tk. DIY. 
7. Belum pernah mendapatkan penghargaan terbaik I, II, III dalam pemilihan Pemuda 

Pelopor Tingkat Nasional dan penghargaan lainnya dari Kemenpora 
8. Tidak sedang mengikuti seleksi pemilihan lainnya yang dilaksanakan Kementrian 

Pemuda dan Olahraga Tahun 2019. 
 
 

Pendaftaran dibuka tanggal 24 Juni – 3 Juli 2019 di Kantor DISPORA Kota Yogyakarta Bid. 
Pemuda, Alamat Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode pos: 55165 telp. 0274 515865, 5622682 
 
Pendaftaran GRATIS 
Cp: 
 Husni 08122730361 
 Indra  081227633322 

 


