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Latar Belakang

Innovasi Data Informasi Keolahragaan Kejurda Sumatera Barat ini bermaksud untuk memudahkan Dinas Pemuda d

an Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Pengurus Cabang Olahraga, Koni Kab/ Kota, Para Pelatih/ Para Pencari Baka

t untuk melihat hasil kejuaraan dan calon atlet berprestasi tingkat nasional yang bisa dilakukan pembinaan untuk

kedepannya. Dalam Data Informasi Keolahragaan Kejurda Sumatera Barat atau yang disingkat dengan DAJUKE ma

mpu memberikan manfaat bagi siapapun yang mengakses Data Pemenang tersebut. Dalam hal era globalisasi yan

g sekarang sudah masuk zaman 4.0 memang back up data dan upload serta ketersediaan data para pemenang keo

lahragaan secara online sangat lah dibutuhkan dalam membantu peningkatan prestasi olahraga sumatera barat a

tau pun Indonesia kedepannya. Ini adalah juga bentuk bentuk kerja sama yang dilakukan berupa dukungan data p

emenang oleh cabang olahraga. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membenahi di

gitalisasi data olahraga Indonesia yang lebih terstruktur.



Tujuan

Tujuan DAJUKE ini dibuat sebagai inovasi Bidang Peningkatan Prestasi Olarraga sebagai berikut :

1. Memudahkan pendataan atlet yang memperoleh prestasi pada setiap kejuaraan daerah yang

diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

2. Sebagai ajang evaluasi setiap daerah dalam peningkatan prestasi kedepannya karena disana terh

impun data daerah yang memiliki berprestasi pada setiap nomornya



Manfaat

Manfaat DAJUKE ini adalah berguna bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera

Barat dan Pengprov Cabang Olahraga sebagai evaluasi terhadap prestasi yang diperoleh d

alam setiap kejuaraaan olahraga yang diselenggarakan sehingga masing masing daerah b

erlomba lomba untuk meningkatkan kualitas atletnya



1. Mengklik LINK https://drive.google.com/drive/folders/1Fse7zPrwbFtXBwll2vRbd3ku
GYNAnO6z?usp=sharing

CARA AKSES INOVASI DAJUKE

https://drive.google.com/drive/folders/1Fse7zPrwbFtXBwll2vRbd3kuGYNAnO6z?usp=sharing


2. Pilih Sesuai Kebutuhan Hasil Kejuaraan Daerah yang diselenggarakan oleh Dispora
Prov Sumbar



3. Selanjutnya tinggal dipilih sesuai hasil kejuaraan yang akan dicari



4. Maka Hasil akan muncul terhadap data para pemenang kejuaraan





SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT


