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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 

2020 ini dengan baik. 

Rencana Kerja Tahun 2020 ini di buat untuk melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang 

baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target 

kinerja yang sudah ditetapkan. 

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2020 ini. Semoga rencana 

kerja ini bisa terlaksana dengan baik. 

 

 

Lumajang, 1 Juli 2019 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 
 
 

PAIMIN, AP, MM 
NIP. 19730403 199311 1 002 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana 

Strategis 5 ( lima ) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja 

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten 

Lumajang dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang guna mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan setiap tahunnya. 
 

Dalam hal menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 ini, Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu 

melalui proses yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan 

fungsi tersebut serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka 

program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang 

tersedia. 
 

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan 

bidang yang harus dipertanggungjawabkan, setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir. 
 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana 

penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana kerja perangkat 

daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan 

dana di dalam APBD. 
 

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang : 
 

a) Arahan operasional bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020; 
 

b) Merupakan acuan bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang untuk menentukan rencana kebutuhan belanja kegiatan dan 

program serta pencapaian rencana pendapatan Tahun 2020; 

c) Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil 

kegiatan dan program dalam tahun dimaksud. 
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Analisis kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang 

dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka 

peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 
B. Landasan Hukum 

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2020 ini 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah               

( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 

2025; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 

2019; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  Lumajang Tahun  2018 – 

2023; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga. 
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C. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah : 

 

a. Maksud : 
 

1. Sebagai dokumen perencanaan ditahun 2020 yang dijadikan pedoman atau 

acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang  dalam satu tahun anggaran; 
 

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan 

prioritas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2020; 

3. Mendorong sistem kerja yang yang efektif dan efisien dengan membangun 

acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja; 
 

4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana dalam 

pelayanan investasi dan pelayanan publik. 
 

5. Merupakan   tolok   ukur   keberhasilan program dan kegiatan serta pelayanan 

public Tahun 2020. 
 

b. Tujuan : 
 

1. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang                

di wujudkan dalam jangka waktu satu tahun; 
 

2. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang 

berkelanjutan; 
 

3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ); 
 

4. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa 

depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang 

rasional dan logis; 
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D. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 

Menjelaskan secara singkat evaluasi pelaksanaan program kegiatan, 

pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dan evaluasi capaian kinerja 

tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang. 

 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Menjelaskan terkait perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

yang didasarkan atas isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang 

terkait dengan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

kabupaten Lumajang. 

 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

BAB V : PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan terkait dengan penyusunan rencana kerja 

Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2020. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2018 

 

 

Evaluasi pelaksanaan kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang tahun yang lalu ( 2018 ) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan 

kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, adapun evaluasi kinerja 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

 
A. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 dan capaian Rencana 

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : 

a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. 

Tersedia dana Rp. 1,166,309,000, terealisasi Rp. 1,083,836,000 ( 92 %) dan 

sisa anggaran Rp. 82,473,000 yang merupakan sisa anggaran dari : uang 

lembur Rp. 10,800, Belanja bahan pakai habis Rp. 70,500, Belanja Jasa 

kantor Rp. 75,034,300, Belanja premi asuransi Rp. 329,900, Belanja 

perjalanan dinas dalam daerah Rp. 227,500 dan Upah ongkos tenaga kerja 

Rp. 6,800,000, Pelayanan administrasi dan operasional Kantor terhadap 

aparatur merupakan pemenuhan pelayanan rutin dalam waktu 12 bulan, hal 

ini  merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja guna mendapatkan 

kepuasan bagi aparatur dalam hal pelayanan administrasi dan operasional 

kantor. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: 

a. Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur. 

Tersedia dana Rp. 405,156,000, terealisasi Rp. 375,989,250 ( 92 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 29,166,750 yang merupakan sisa anggaran dari Belanja 

modal alat angkutan darat bermotor ( angkutan barang dan roda dua ). 

Pengadaan sarana dan prasarana kantor ini guna untuk menunjang 

peningkatan kinerja aparatur. 
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b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur. 

Tersedia dana Rp. 132,400,000, terealisasi Rp. 131,673,700 ( 99 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 726,300 yang merupakan sisa anggaran dari belanja 

perawatan kendaraan bermotor, kegiatan ini telah memenuhi target kinerja 

yang sudah direncanakan. 

3. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Pembinaan organisasi kepemudan ( Self Blocking ); 

b. Peringatan hari sumpah pemuda. 

Tersedia dana Rp. 92,100,000, terealisasi Rp. 92,000,000 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran 0, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target yang sudah 

direncanakan. 

4. Program peningkatan peran serta kepemudaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan Korp Musik dan Drumband. 

Tersedia dana Rp. 570,190,000, terealisasi Rp. 568,712,000 ( 99 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 1,478,000 yang merupakan sisa anggaran dari belanja 

modal alat kesenian, pembinaaan korp music dan drumband merupakan 

upaya dalam pengembangan aktifitas kepemudaan, dan terealisasi sesuai 

dengan target kinerja. 

b. Pembinaan / fasilitasi aktifitas kepemudaan. 

Tersedia dana Rp. 349,925,000, terealisasi Rp. 327,357,500 ( 93 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 22,567,500 yang merupakan sisa anggaran dari : 

hononarium PNS Rp. 750,000, belanja bahan pakai habis Rp. 13,937,500, 

belanja dekorasi Rp. 5,000,000, dan perjalanan dinas luar daerah          

Rp. 2,880,000 

c. Pembinaan / fasilitasi paskibraka. 

Tersedia dana Rp. 685,775,000, terealisasi Rp. 680,520,000 ( 99 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 5,255,000, yang merupakan sisa anggaran dari : 

belanja sewa mobilitas darat Rp. 1,700,000, belanja pakaian kegiatan 

tertentu Rp. 405,000 dan belanja perjalanan dinas luar daerah 3,150,000, 

kedepannya dalam pelaksanaan seleksi dan pembinaan untuk lebih 

ditingkatkan guna mendapatkan calon paskibraka yang berkwalitas. 

5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan 

hidup pemuda, terdiri dari kegiatan : 

a. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda. 

Tersedia anggaran Rp. 105,150,000, terealisasi Rp. 103,674,000 (98 %) 

dan sisa anggaran Rp. 1,476,000, yang merupakan sisa anggaran belanja 

bahan baku praktek / pelatihan, pelatihan ketrampilan bagi pemuda adalah 

upaya untuk menumbuhkan ptensi dan jiwa kewirausahaan, sehingga 
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pemuda yang dilatih diharapkan menjadi mandiri, kreatif dan bisa berdaya 

saing. 

b. Gelar karya organisasi kepemudaan. 

Tersedia dana Rp. 103,075,000, terealisasi Rp. 103,075,000 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran 0, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target yang sudah 

direncanakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahun sekali dan 

terealisasi sesuai dengan target kinerja. 

6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, terdiri dari kegiatan : 

a. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. 

Tersedia dana Rp. 195,000,000, terealisasi Rp. 195,000,000 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran 0, pemasalan olahraga merupakan upaya untuk 

membudayakan olahraga kepada masyarakat sehinga nantinya 

diharapkan masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebutuhan guna 

meningkatkan kebugaran dan kesehatan, kegiatan ini terealisasi sesuai 

dengan target yang sudah direncanakan. 

b. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan 

berprestasi. 

Tersedia dana Rp. 295,350,000, terealisasi Rp. 295,350,000 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran 0, Pemberian reward bagi atlit dan pelatih merupakan 

penghargaan atas prestasi yang diraih, dan kedepannya diharapkan 

nominal reward lebih besar guna menambah motivasi bagi atlit dan pelatih 

untuk lebih meningkatkan prestasinya dan Agar lebih tertib dan selektif 

Perlu adanya pedoman / petunjuk teknis tentang mekanisme pemberian 

penghargaan bagi atlit dan pelatih, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan 

target yang sudah direncanakan. 

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional. 

Tersedia dana Rp. 89,000,000, terealisasi 89,000,000 ( 100 % ) dan sisa 

anggaran 0, pengembangan olahraga tradisional adalah upaya untuk 

melestarikan  olahraga tradisional dengan melaksanakan lomba antar 

OPD yang terdiri dari 5 jenis olahraga tradisional dan kegiatan ini 

terealisasi sesuai target yang sudah direncanakan 

7. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, terdiri dari kegiatan: 

a. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga. 

Tersedia dana Rp. 595,211,000, terealisasi Rp. 588,780,000 ( 98 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 6,431,000, yang merupakan sisa anggaran dari belanja 

alat listrik dan elektronik Rp. 136,000, belanja bahan kimia Rp. 1,050,000, 

dan belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olahraga                

Rp. 5,245,000. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga perlu 
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lebih dioptimalkan supaya tidak terjadi kerusakan dan para pengguna lebih 

nyaman dalam menggunakan fasilitas olahraga. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 

Tersedia dana Rp. 5,931,015,000, terealisasi Rp. 5,786,396,700 (97 %) 

dan sisa anggaran Rp. 144,645,300 yang merupakan sisa anggaran dari : 

belanja home use Rp. 120,000, belanja modal pompa Rp. 300,000, belanja 

modal mebeler Rp. 70,000, belanja modal home use Rp. 90,000, belanja 

modal bangunan gedung kantor Rp. 49,910,000, belanja modal bangunan 

gedung tempat olahraga Rp. 91,063,800 dan belanja modal bangunan 

gedung garasi / pool Rp. 2,521,500, Peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga sangat perlu dilakukan untuk memfasilitasi para pelaku olahraga 

khusunya kegiatan latihan atlit dimasing – masing cabang olahraga guna 

meningkatkan prestasi dan budaya olahraga di kabupaten Lumajang. 

8. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga prestasi, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Penyelenggaraan kompetisi olahraga. 

Tersedia dana Rp. 732,500,00, terealisasi Rp. 732,500,00 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 0, dalam pelaksanaan kompetisi olahraga diharapkan 

akan muncul bibit atlit yang mempunyai potensi dan bisa menjadi atlit yang 

berprestasi untuk daerah, kegiatan ini terealisasi sesuai target yang sudah 

direncanakan. 

b. Pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan. 

Tersedia dana Rp. 183,430,000, terealisasi Rp. 119,830,000 ( 65,33 % ) 

dan sisa anggaran Rp. 63,600,000 yang merupakan sisa anggaran dari : 

belanja bahan obat-obatan Rp. 1,180,000, belanja sewa sarana mobilitas 

darat Rp. 3,000,000, belanja pakaian kegiatan tertentu Rp. 59,100,000 dan 

perjalanan dinas luar daerah Rp, 320,000, Pengiriman atlit dalam 

kejuaraan sangat diperlukan sebagai evaluasi hasil pembinaan yang 

dilakukan di masing – masing cabang olahraga. 

9. Program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, terdiri dari 

kegiatan : 

a. Peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi. 

Tersedia dana Rp. 130,000,000, terealisasi Rp. 130,000,000 ( 100 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 0, Kesegaran jasmani dan kreasi merupakan upaya 

untuk membudayakan olahraga kepada masyarakat sehinga nantinya 

diharapkan masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebutuhan guna 

meningkatkan kebugaran dan kesehatan, kegiatan ini terealisasi sesuai 

dengan target yang sudah direncanakan. 
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b. Peringatan hari olahraga nasional. 

Tersedia dana Rp. 90,950,000, terealisasi Rp. 90,875,000 ( 99,92 % ) dan 

sisa anggaran Rp. 75,000 yang merupakan sisa anggaran belanja hadiah 

barang, Pelaksanaan jalan sehat dalam rangka peringatan hari olahraga 

nasional merupakan upaya membudayakan olahraga kepada masyarakat. 

 

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebagai berikut : 
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REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2018 ( n-2 ) 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator kinerja 
program(outcome)/k

egiatan (otput ) 

Target 
kinerja 
capaian 
program 
(Renstra 
Tahun 
2015) 

Realisasi 
target 

kinerja hasil 
program 

dan 
keluaran 

kegiatan s/d 
Tahun 2016 

(n-4) 

Realisasi 
target 

kinerja hasil 
program dan 

keluaran 
kegiatan s/d 
Tahun 2017 

(n-3) 

Target realisasi kinerja program dan 
kegiatan Tahun 2018 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
renja SKPD 
Tahun 2019 

(n-1) 

Perkiraan realisasi 
capaian target renstra 

SKPD s/d tahun berjalan 

Target Renja 
SKPD Tahun 

2018 (n-2)  

Realisasi 
Renja SKPD 
Tahun 2018 

( n-2) 

Tingkat 
realisasi 

( % ) 

Realisasi 
capaian 

program & 
kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

2019 (n-1) 

Tingkat 
capaian 
realisasi 

target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

 Urusan Wajib           

 Bidang urusan 
kepemudaan dan 
keolahragaan 

          

1.19.1.19.01
.01.00.52 

Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Terlaksananya 
administrasi 
perkantoran 

98 % 98 % 100 % - - - 100 % 100 % 100  

1.19.1.19.01
.01.021 

Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

- - - 100 % 100 % 100 100 100 % 100 

1.19.1.19.01
.01.021 

Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 
 
 

Jumlah pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran yang 
terlaksana 

- - - 12 Bulan 12 Bulan 100 - - - 

1.19.1.19.01
.01.021 

Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 

- - - - - - 26 jenis 26 jenis 100 
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1.19.1.19.01
.01.001.52 

Penyediaan jasa 
surat menyurat 

Terselenggaranya 
penyediaan jasa surat 
menyurat 

100 % 97 % 12 bulan - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.001.52 

Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Terselenggaranya 
penyediaan jasa 
komunikasi 

98 % 93 % 12 bulan - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.007.52 

Penyediaan jasa 
administrasi 
keuangan dan 
barang daerah 

Terselenggaranya 
penyediaan jasa 
administrasi 
keuangan dan barang 
daerah 

99 % 96 % 12 bulan - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.008.52 
 

Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

Terselenggaranya 
penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

100 % 98 % 12 bulan - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.010.52 

Penyediaan alat tulis 
kantor 

Terselenggaranya 
penyediaan alat tulis 
kantor 

99 % 99 % 40 jenis - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.011.52 

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Terselenggatanya 
penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

100 % 100 % 5 jenis - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.012.52 

Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Terselenggaranya 
penyediaan 
komponen instalasi 
listrik / penerangan 
bangunan kantor 

100 % 100 % 8 jenis - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.015.52 

Penyediaan barang 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Terselenggaranya 
penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

100 % 100 % 12 bulan - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.016.52 

Penyediaan bahan 
logistik kantor 

Terselenggaranya 
penyediaan bahan 
logistik kantor 

100 % 100 % 28 jenis - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.017.52 

Penyediaan 
makanan dan 
minuman 

Terselenggaranya 
penyediaan makanan 
dan minuman 
 
 
 

80 % 99 % 100 % - - - - - - 
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1.19.1.19.01
.01.018.52 

Rapat-rapat 
koordinasi & 
konsultasi luar 
daerah 

Terselenggaranya 
rapat-rapat koordinasi 
& konsultasi ke luar 
daerah 

98 % 99 % 20 Orang - - - - - - 

1.19.1.19.01
.01.019.52 

Rapat-rapat 
koordinasi & 
konsultasi dalam 
daerah 

Terselenggaranya 
rapat-rapat koordinasi 
& konsultasi ke dalam 
daerah 

34 % 100 % 14 orang - - - - - - 

1..19.1.19.0
1.02.00.5.2 
 
 
 

Program 
peningkatan 
sarana & prasarana 
aparatur 

Terlaksanaya 
peningkatan sarana & 
prasarana aparatur 98 % 98 % 100 % -  100 100 % 100 % 100 % 

1.19.1.19.01
.02 

Program 
peningkatan 
sarana & prasarana 
aparatur 

Persentase pemenuhan 
pembangunan/pengada
an sarana dan 
prasarana aparatur 

 

- - - 100 % 100 % 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.02.045 

Pembangunan/peng
adaan dan 
rehabilitasi sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Jumlah 
pembangunan/penga
daan sarana dan 
prasarana aparatur 
yang terlaksana 

- - - 14 Unit 14 Unit 100 - - - 

1.19.1.19.01
.02.046 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang terprlihara 

- - - 29 Unit 29 unit 100 - - - 

1.19.1.19.01
.02 

Program 
peningkatan 
sarana & prasarana 
aparatur 

Persentase 
pemenuhan sarana & 
prasarana aparatur 
yang memadai 

- - - - - - 100 % 100 % 100 % 

1.19.1.19.01
.02.046 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang dipelihara 

- - - - - - 8 jenis 8 jenis 100 

1.19.1.19.01
.02.045 

Pembangunan/peng
adaan dan 
rehabilitasi sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang disediakan - - - - - - 6 jenis 6 jenis 100 
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1.19.1.19.01
.02.008.52 

Pengadaan 
perlengkapan & 
peralatan kantor 

Terselenggaranya 
pengadaan 
perlengkapan & 
peralatan kantor 

99 % 100 % 15 jenis - - -  - - - 

1.19.1.19.01
.02.024.52 

Pemeliharaan/rutin 
berkala kendaraan 
dinas/operasional 

Terselenggaranya 
pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

97 % 98 % 9 Unit - - - - - - 

1.19.1.19.01
.02.027.52 

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan dan 
peralatan kantor 

Terselenggaranya 
pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan & 
peralatan kantor 

100 % 96 % 19 Unit - - -  - - - 

1.19.1.19.01
.03.00.5.2 

Program 
peningkatan 
disiplin aparatur 

Terlaksananya 
peningkatan disiplin 
aparatur 

100 % 98 % 100 % - - -  - - - 

1.19.1.19.01
.03.005.5.2 

Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 
tertentu 

Terselenggaranya 
pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 
tertentu 

100 % 98 % 96 baju - - - - - - 

1.19.1.19.01
.05.00.5.2 

Program 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

Terlaksananya 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

37 % 92 % 100 % -  - -  - - - 

1.19.1.19.01
.05.004.5.2 

Pengiriman aparatur 
dalam rangka 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 
 

Terselenggaranya 
kegiatan pengiriman 
aparatur dalam 
rangka 
diklat/sosialisasi/binte
k dan sejenisnya 

37 % 92 % 16 orang - - -  - - - 

1.19.1.19.01
.06 

Peningkatan 
pengembangan 
system pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

- - - - - - 100 % 100 % 100 

1.19.1.19.01
.06.001 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja LAKIP 

Jumlah laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi kinerja 

- - - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 
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1.19.1.19.01
.06.002 

Penyusunan laporan 
keuangan 
semesteran dan 
prognosis realisasi 
anggaran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran & 
pragnosis realisasi 
anggaran yang 
disusun 

- - - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 100 

1.19.1.19.01
.06.003 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir 
tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun 

- - - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 

1.19.1.19.01
.06.004 

Peyusunan RKA 
SKPD 

Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 

- - - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 100 

1.19.1.19.01
.15.00.5.2 
 
 

Program 
prngembangan & 
keserasian 
kebijakan pemuda 

Terlaksananya 
pengembangan dan 
keserasian kebijakan 
pemuda 

91 % 100 % 100 % 100 % - - - - - 

1.19.1.19.01
.15 
 

Program 
pengembangan & 
keserasian 
kebijakan pemuda 

Persentase jumlah 
kebijakan bagi 
pemuda 

- - - 100 % 100 % 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.15.012 

Peringatan hari 
sumpah pemuda 

Jumlah peserta yang 
mengikuti kegiatan 
peringatan hari 
sumpah pemuda 

- - - 1400 orang 1575 orang 112 - - - 

1.19.1.19.01
.15.005.5.2 

Peningkatan 
keimanan & 
ketaqwaan 
kepemudaan 

Terselenggaranya 
peningkatan 
keimanan & 
ketaqwaan 
kepemudaan 

91 % 100 % 50 Orang - - - - 
- 
 

- 

1.19.1.19.01
.16.00.5.2 

Program 
peningkatan peran 
serta kepemudaan 

Terlaksananya 
peningkatan peran 
serta kepemudaan 

99 % 99 % 100 % - - - - - - 

1.19.1.19.01
.16.001.5.2 

Pembinaan 
organisasi 
kepemudaan 

Terselenggaranya 
pembinaan organisasi 
kepemudaan 

94 % 100 % 50 Pemuda - - - - - - 

1.19.1.19.01
.16.007.5.2 

Pembinaan pemuda 
pelopor keamanan 
lingkungan 
 

Terlaksananya 
kegiatan pembinaan 
pemuda pelopor 

- - 50 pemuda - - - - - - 
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1.19.1.19.01
.16.010.5.2 

Pengembangan 
organisasi dan 
aktifitas 
kepemudaan 

Terselenggaranya 
pengembangan 
organisasi dan 
aktivitas kepemudaan 

100 % 95 % 40 Orang - - - - - - 

1.19.1.19.01
.16.011.5.2 

Fasilitasi pakibraka Terselenggaranya 
fasilitasi paskibraka 

99 % 99 % 
74 

paskibraka 
-  - - - - 

1.19.1.19.01
.16.012.5.2 

Pembinaan korp 
musik dan drumband 

Terselenggaranya 
kegiatan pembinaan 
korp musik dan 
drumband 

99 % 99 % 97 orang - - - - - - 

1.19.1.19.01
.16 

Program 
peningkatan peran 
serta kepemudaan 

Cakupan peningkatan 
peran serta 
kepemudaan 

- - - 100 % 100 % 100 - - - 

1.19.1.19.01
.16.012 

Pembinaan korp 
musik drumband 

Jumlah anggota 
korsik dan drumband 
yang dibina 

- - - 97 Orang 97 Orang 100 - - - 

1.19.1.19.01
.16.016 

Pembinaan atau 
fasilitasi aktifitas 
kepemudaan 

Jumlah peserta yang 
dibina - - - 300 Orang 690 pemuda 230 - - - 

1.19.1.19.01
.16.017 

Pembinaan/fasilitasi 
paskibraka 

Jumlah anggota 
paskibraka yang 
dibina 

- - - 75 Orang 75 orang 100 - - - 

1.19.1.19.01
.17.00.5.2 

Program 
peningkatan upaya 
penumbuhan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 
pemuda 

Terlaksananya 
peningkatan upaya 
penumbuhan 
kewirausahaan hidup 
pemuda 

94 % 93 % 100 % - - - - - - 

1.19.1.19.01
.17.001.5.2 
 
 

Pelatihan 
kewirausahaan bagi 
pemuda 

Terselenggarnya 
kegiatan pelatihan 
kewirausahaan bagi 
pemuda 

94 % 93 % 30 Pemuda - - - - - - 

1.19.1.19.01
.17 

Program 
peningkatan upaya 
penumbuhan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 
pemuda 
 
 

Cakupan peningkatan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 
pemuda 

- - - 100 % 100 % 100 - - - 



19 
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020  
DISPORA Kab. Lumajang 

1.19.1.19.01
.17.002 

Pelatihan 
ketrampilan bagi 
pemuda 

Jumlah pemuda yang 
dilatih - - - 60 Orang 60 Orang 100 - - - 

1.19.1.19.01
.17.002 

Gelar karya 
organisasi 
kepemudaan 

Jumlah KWP/OKP 
yang mengikuti gelar 
karya organisasi 
kepemudaan 

- - - 40 KWP/OKP 
40 

KWP/OKP 
100 - - - 

1.19.1.19.01
.25 

Pembinaan 
kepemudaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

- - - - - - 81 % 81 % 100 

1.19.1.19.01
.25.001 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan & 
kepramukaan 

Jumlah pemuda yang 
tersosialisasi tentang 
OKP & kepramukaan 

- - - - - - 
25 

Organisasi 
25 

Organisasi 
100 

1.19.1.19.01
.25.003 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
aktifitas kepemudaan 

- - - - - - 143 pemuda 143 pemuda 100 

1.19.1.19.01
.25 

Program 
pembinaan 
lingkungan sosial 

Persentase 
peningkatan pemuda 
yang kompeten dalam 
wirausaha 

- - - - - - 13 % 13 % 100 % 

1.19.1.19.01
.25.018 

Pembinaan dan 
pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat / 
pemuda pemula 

Jumlah pemuda yang 
dilatih kewirausahaan 

- - - - - - 20 pemuda 20 pemuda 100 

1.19.1.19.01
.20.00.5.2 

Program 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 

Terlaksananya 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 

96 % 81 % 100 % - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.002.5.2 

Peningkatan dan 
pengembangan 
olahraga unggulan 
daerah 

Terselenggaranya 
peningkatan dan 
pengembangan 
olahraga unggulan 
daerah 

98 % 100 % 15 Cabor - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.004.5.2 

Pembinaan cabang 
olahraga prestasi di 
tingkat daerah 
 

Jumlah atlit 
berprestasi 

99 % 100 % 97 Atlit - - - - - - 
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1.19.1.19.01
.20.005.5.2 

Peningkatan 
kesegaran jasmani 
dan kreasi 
 

Terselenggaranya 
senam SKJ bagi 
aparatur 

100 % 100 % 45 kali - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.011.5.2 

Pengembangan 
olahraga rekreasi 

Terselanggaranya 
kegiatan 
pengembangan 
olahraga rekreasi dan 
tradisional 

99 % 93 % 5500 orang - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.020.5.2 

Peringatan/upacara 
hari olahraga 
nasional 

Terselenggaranya 
Haornas 99 % 75 % 5500 orang - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.020.5.2 

Pengiriman atlit 
berprestasi dalam 
kejuaraan tingkat 
daerah/nasional/inter
nasional 

Terlaksananya 
pengiriman atlit 
berprestasi dalam 
kejuaraan tingkat 
daerah/nasional/intern
asional 

85 % 31 % 100 atlit - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20 

Program 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 

Persentase 
pembinaan olahraga 

- - - 100 % 100 % 100 %    

1.19.1.19.01
.20.007 

Pemassalan 
olahraga bagi 
pelajar,mahasiswa 
dan masyarakat 

Jumlah pelajar dan 
masyarakat yang 
mengikuti kegiatan 
olahraga 

- - - 7000 orang 7000 orang 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.20.008 

Pemberian 
penghargaan bagi 
insan olahraga yang 
berdedikasi dan 
berprestasi 

Jumlah insan 
olahraga yang diberi 
penghargaan - - - 64 orang 101 orang 157 % - - - 

1.19.1.19.01
.20.023 

Pembinaan dan 
pengembangan 
olahraga tradisional 

Jumlah cabor rtrad 
yang dibina - - - 5 Cabor 5 Cabor 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.21.00.5.2 

Program 
peningkatan 
sarana & prasarana 
olahraga 
 
 

Terlaksana 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 

98 % 87 % 100 % - - - - - - 
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1.19.1.19.01
.20.006.5.2 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
olahraga 

Terselenggaranya 
kegiatan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
olahraga 

98 % 95 % 5 sarana - - - - - - 

1.19.1.19.01
.20.007.5.2 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 

Terselenggaranya 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 

99 % 85 % 5 sarana - - - - - - 

1.19.1.19.01
.21 

Program 
peningkatan 
sarana & prasarana 
olahraga 

persentasePeningkat
an sarana olahraga 

- - - 100 % 100 % 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.21.006 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
olahraga 

Jumlah sarana 
olahraga yang 
terpelihara 

- - - 5 sarana 5 sarana 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.21.007 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 
 

Jumlah peningkatan 
sarana dan prasarana 
olahraga yang 
terlaksana 

- - - 5 sarana 5 sarana 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.22 

Program 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga prestasi 

Jumlah olahraga 
prestasi 

- - - 100 % 174 % 174 % - - - 

1.19.1.19.01
.22.004 

Penyelenggaraan 
kompetisi olahraga 

Jumlah pelajar yang 
mengikuti kompetisi 
olahraga 

- - - 1260 orang 2200 orang 174 % - - - 

1.19.1.19.01
.22.005 

Pengiriman atlet 
berprestasi dalam 
kejuaraan 

Jumlah cabor yang 
dikirim dalam 
kejuaraan 

- - - 10 cabor 10 cabor 100 % - - - 

1.19.1.19.01
.23 

Program 
pembinaan dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

Jumlah olahraga 
rekrasi 

- - - 100 %      

1.19.1.19.01
.23.001 

Peningkatan 
kesegaran jasmani 
dan kreasi 

Jumlah aparatur 
daerah yang 
mengikuti 
peningkatan 
kesegaran jasmani 

- - - 2000 orang 2500 orang 125 %    
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dan kreasi 

1.19.1.19.01
.23.003 

Peringatan hari 
olahrahga nasional 

Jumlah pelajar dan 
masyarakat yang 
mengikuti peringatan 
hari olahraga nasional 

- - - 5000 orang 6000 orang 120 % - -- - 

1.19.1.19.01
.26 

Pembinaan 
Keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

- - - - - - 55,2 % 55,2 % 100 

1.19.1.19.01
.26.001 

Pembinaan olahraga 
prestasi 

Jumlah Cabor yang 
dibina 

- - - - - - 29 Cabor 29 Cabor 100 

1.19.1.19.01
.26.003 

Peningkatan sarana 
& prasarana 
olahraga 

Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

- - - - - - 5 prasarana 5 sarana 100 

1.19.1.19.01
.26.002 

Jumlah peserta 
olahraga massal 

Jumlah masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

- - - - - - 10000 orang 10000 orang 100 
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Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja diatas adalah sebagai berikut : 

 

1. Seluruh target kinerja yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, walaupun 

masih ada bebarapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini 

menjadi acuan dan motivasi kedepannya untuk lebih meningkatkan kinerja yang 

lebih baik; 

2. Adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) sehingga terjadi 

perubahan nomenklatur yang semula Kantor Pemuda dan Olahraga menjadi 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sehingga berdampak pula 

pada perubahan program, kegiatan, indikator serta target kinerja disetiap 

tahunnya yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam hal pencapaian target 

dan pengukuran kinerja. 

3. Perencanan dan penganggaran di Tahun 2020, untuk lebih direncanakan dengan 

baik guna memaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga 

dalam pencapaian target kinerja sesuai dengan yang diharapkan. 



24 
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020  
DISPORA Kab. Lumajang 

 
B. Analis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

 

Analis kinerja pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sudah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, 

sebagai berikut : 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang 

No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

Target 
Renstra OPD 

Capaian 
Realisasi 

Proyeksi 

2018 2019 2018 2019 2020 2021 

1. Persentase 
pemuda 
beprestasi 

- - - 20,3  - 1,1 20,9 21,5 

2. Persentase 
atlit 
berprestasi 

- - - 78,9 - 25,3 84,2 89,5 

3. Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

- - - 83,3 - 60 87,5 91,7 

 

Dari pencapaian kinerja diatas dapat dilihat untuk capaian realisasi tahun 2019 

hanya sampai triwulan II, sehingga capaian kinerja di tahun 2019 belum maksimal 

dikarenakan ada program dan kegiatan yang belum terlaksana, sedangkan di tahun 

2018 ada perbedaan indikator sasaran pada Rencana Strategis, sehingga formula 

penghitungan, target dan realisasi kinerjanya tidak sama. 

 

C. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang 

 
Pembangunan kepemudaan adalah upaya penting dan mendukung 

pencapaian pembangunan sumber daya manusia, pemuda merupakan salah satu 

potensi untuk mendukung kemajuan perekonomian di daerah ataupun nasional, 

pemuda juga merupakan potensi sebagai pembaruan dan perubahan khususnya 

pada segi kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan yang nantinya 

diharapkan bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 

Disamping potensi, terdapat juga beberapa permasalahan pada pemuda yang 

selama ini menjadi tantangan dan diupayakan untuk dapat ditanggulangi, antara lain 

tingginya tingkat pengangguran pemuda, minimya potensi pemuda diusia produktif, 

serta kenakalan – kenakalan yang dilakukan pemuda, dari beberapa permasalahan 

diatas merupakan tantangan pemerintah kedepan khususnya Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan untuk 

menanggulangi permasalahan pemuda khususnya di kabupaten Lumajang, dengan 
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cara memberdayakan pemuda dengan membangkitkan dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki pemuda melalui pembinaan terhadap pemuda dengan 

melakukan sosialisasi, fasilitasi kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan, 

pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan sehingga nantinya pemuda 

yang dibina bisa mandiri, kreatif, inovatif dan berprestasi serta mempunyai daya 

saing sehingga bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan di 

daerah. 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingginya tingkat 

pengangguran 

pemuda 

 

Minimnya kopetensi pemuda 

diusia produktif 

Pengaruh lingkungan 

terhadap pergaulan 

pemuda 

Minimnya jiwa 

kepemimpinan dan 

kepeloporan pemuda 

Tingkat kenakalan / 

kriminalitas dikalangan 

pemuda 

 

Terbatasnya kemampuan 

pemuda dalam menggali 

potensi yang dimiliki 

Kurangnya minat pemuda 

dalam kewirausahaan 

Minimnya kreatifitas dan 

ketrampilan pemuda 

Sebagian pemuda bekerja 

sebagai buruh dan TKI 

 

Pembangunan keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi, dari ketiga lingkup olahraga ini, Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang lebih difokuskan pada pembangunan olahraga prestasi dan 

rekreasi yang dilakukan melalui pembinaan keolahragaan dengan melaksanaan 

kompetisi olahraga tingkat pelajar dan pembinaan atlit pelajar secara berjenjang dan 

berkelanjutan yang dimulai dari pembudayaan olahraga dan pengenalan pada usia 

dini, akan tetapi hambatan dan permasalahan pada pembangunan keolahragaan 

juga perlu mendapat perhatian, antara lain : kurang optimalnya pembinaan atlet 

tingkat pelajar, kurangnya kompetisi olahraga tingkat pelajar, belum maksimalnya 

pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta olahraga belum menjadi 

budaya dan gaya hidup bagi masyarakat. Pada tahun 2021 Kabupaten Lumajang 

terpilih menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi VII, hal ini menjadi 

tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khusunya Dinas pemuda dan 

Olahraga dan KONI Kabupaten Lumajang yang menjadi leading sector dalam hal 

pembinaan Olahraga guna lebih mempersiapkan segala sesuatunya baik 

infrastruktur Olahraga ataupun pembinaan atlit untuk lebih  berprestasi. 
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Dari beberapa permasalahan dan tantangan diatas, pembangunan keolahragaan 

oleh pemerintah harus senantiasa dilakukan, yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang senantiasa berusaha melakukan peningkatan 

pembangunan keolahragaan khususnya di Kabupaten Lumajang dengan cara 

pembinaan atlit pelajar, mengadakan kompetisi olahraga tingkat pelajar, 

pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta pembudayaan olahraga 

kepada masyarakat dilakukan melalui olahraga rekreasi yang semuanya bertujuan 

untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Lumajang serta diharapkan 

kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan dan gaya hidup 

sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingginya tingkat 

pengangguran 

pemuda 

 

Minimnya kopetensi pemuda 

diusia produktif 

Pengaruh lingkungan 

terhadap pergaulan pemuda 

Minimnya jiwa 

kepemimpinan dan 

kepeloporan pemuda 

Tingkat kenakalan / 

kriminalitas dikalangan 

pemuda 

 

Terbatasnya kemampuan 

pemuda dalam menggali 

potensi yang dimiliki 

Kurangnya minat pemuda 

dalam kewirausahaan 

Minimnya kreatifitas dan 

ketrampilan pemuda 

Sebagian pemuda bekerja 

sebagai buruh dan TKI 

 
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) mempunyai nilai strategis yang 

merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun kebijakan anggaran 

yang menjadi dasar penetapan kebijakan umum APBD, dan tentunya dalam 

penyusunan Rencana kerja Tahun 2020 ini disesuaikan / mengacu pada Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2020 yang sudah ditetapkan, dengan 

mengutamakan kebutuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

guna merealisasikan pencapaian target kinerja di tahun 2020. 

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan perubahan Rencana 

Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 

KABUPATEN LUMAJANG 

 

NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

1 Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % 296,000,000 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % 296,000,000 

 

 Pemeliharaan rutin 
berkala sarana dan 
prasarana aparatur 

 Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang dipelihara 61 Unit 196,000,000 

Pemeliharaan rutin 
berkala sarana dan 
prasarana aparatur 

 Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 

9 Jenis 196,000,000 

 

 Pembangunan/pengad
aaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 
aparatur 

 Jumlah sarana & 
prasarana aparatur 
yang disediakan 18 Unit 100,000,000 

Pembangunan/penga
daaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 
aparatur 

 Jumlah 
sarana & 
prasarana 
aparatur yang 
disediakan 

9 Jenis 100,000,000 

 

2 Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

100 % 1,397,700,000 

Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

100 % 1,397,700,000 

 

 Pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

 Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 
 
 

14 jenis 
pelayan

an 
1,397,700,000 

Pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

 Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi  

30 Jenis 1,397,700,000 
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3 Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

100 % 34,837,000 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 
yang tersusun 

100 % 34,837,000 

 

 Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ihtisar realisasi kinerja 
SKPD / LAKIP 

 Jumlah laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja yang disusun 

2 Dok 3,630,000 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ihtisar realisasi kinerja 
SKPD / LAKIP 

 Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja & 
ihtisar 
realisasi 
kinerja yang 
disusun 

1 Dok 3,630,000 

 

 Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis 
realisasi anggaran 

 Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran & 
pragnosis realisasi 
anggaran yang 
disusun 

1 Dok 3,630,000 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis 
realisasi anggaran 

 Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
pragnosis 
realisasi 
anggaran 
yang disusun 

2 Dok 3,630,000 

 

 Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

 Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun 

2 Dok 5,357,000 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

 Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

1 Dok 5,357,000 

 

 Penyusunan RKA 
SKPD 

 Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 

4 Dok 22,220,000 

Penyusunan RKA 
SKPD 

 Jumlah 
dokumen RKA 
SKPD yang 
disusun 

2 Dok 22,220,000 

 

4 Program pembinaan 
kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase pemuda 
yang dibina dalam 
aktifitas kepemudaan 

100% 1,800,000,000 

Program pembinaan 
kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

85 % 1,800,000,000 

 

 Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

 Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
aktifitas kepemudaan 

177 
pemuda 

1,500,000,000 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

 
 
 
 
 

Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam aktifitas 
kepemudaan 

151 
pemuda 

1,500,000,000 
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 Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

 Jumlah pemuda yang 
tersosialisasi tentang 
OKP & kepramukaan 100 

pemuda 
300,000,00 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

 Jumlah 
Organisasi 
kepemudaan 
& 
kepramukaan 
yang dibina 

25 
Organisa

si 
300,000,00 

 

5 Program Pembinaan 
lingkungan sosial 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan pemuda 
yang kompeten 
dalam wirausaha 

30 % 200,000,000 

Program Pembinaan 
lingkungan sosial 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 

30 % 200,000,000 

 

 Pembinaan dan 
pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat/pemuda 
pemula 

 Jumlah pemuda yang 
dilatih kewirausahaan 

25 
Pemuda 

200,000,000 

Pembinaan dan 
pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat/pemuda 
pemula 

 Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

25 
Pemuda 

200,000,000 

 

6 Program pembinaan 
keolahragaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase cabor 
berprestasi 

56,7 % 27,866,163,255 

Program pembinaan 
keolahragaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 % 22,500,000,000 

 

 Pembinaan olahraga 
prestasi 

 Jumlah Cabor yang 
dibina 

30 
Cabor 

2,500,000,000 
Pembinaan olahraga 
prestasi 

 Jumlah Cabor 
yang dibina 

29 Cabor 2,500,000,000 
 

 Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

 Jumlah masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

10500 
orang 

2,500,000,000 

Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

 Jumlah 
masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi 
dalam 
olahraga 
rekreasi 

10500 
orang 

2,500,000,000 

 

 Peningkatan sarana 
prasarana olahraga 

 Jumlah sarana 
olahraga yang 
dipelihara 

5 sarana 14,035,000,000 

Peningkatan sarana 
prasarana olahraga 

 Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

5 
Prasarana 

14,035,000,000 

 

   Jumlah sarana 
olahraga yang 
dibangun 

3 
Sarana 

8,831,163,255 

  Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dibangun 

2 
Prasarana 

3,465,000,000 
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E. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang. 

Usulan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang terdiri dari 2 ( dua ) program utama dan 3 ( tiga ) program pendukung 

serta 1 ( satu ) program dari DBHCHT yang selanjutnya disusun dalam rangkaian 

kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggung jawab dan memenuhi 

target kinerja yang sudah ditetapkan dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

 
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2020 

 

NO Program / Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran / 
volume 

Catatan 

I.  Pelayanan administrasi 
perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

100 % - 

1. Pelayanan administrasi & 
operasional perkantoran 

 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 

30 Jenis - 

II.  Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % - 

1. Pemeliharaan rutin 
berkala sarana prasarana 
aparatur 

 

Jumlah sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 

9 Jenis - 

2. Pembangunan/pengadaan 
& rehabilitasi sarana 
prasarana aparatur  
 

 

Jumlah sarana 
& prasarana 
aparatur yang 
disediakan 

9 jenis - 

III.  Peningkatan 
pengembangan system 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 

100 % - 

1. Penyusunan laporan 
capaian kinerja & ihtisar 
realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

 

Jumlah 
laporan 
capaian kinerja 
& ihtisar 
realisasi 
kinerja yang 
disusun 
 

1 Dok - 
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2. Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis realisasi 
anggaran 

 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
pragnosis 
realisasi 
anggaran yang 
disusun 

2 Dok - 

3. Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

1 Dok - 

4. Penyusunan RKA SKPD 

 

Jumlah 
dokumen RKA 
SKPD yang 
disusun 

2 Dok - 

IV.  Pembinaan 
Kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

85 % - 

1. Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

 Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam aktifitas 
kepemudaan 

151 
Pemuda 

- 

2. Pembinaan/fasilitasi 
organisasi kepemudaan 
dan kepramukaan 

 Jumlah 
Organisasi 
Kepemudaan 
dan 
kepramukaan 
yang dibina 

25 
Organisasi 

- 

V Program pembinaan 
lingkungan sosial 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 

30 % - 

1. Pembinaan dan pelatihan 
kerja bagi tenaga kerja 
dan masyarakat / pemuda 
pemula 

 Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

25 
Pemuda 

 

V.  Pembinaan 
Keolahragaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 % - 

1. Pembinaan olahraga 
prestasi 

 Jumlah Cabor 
yang dibina 

29 Cabor - 

2. Pembinaan olahraga 
tradisional & rekreasi 

 Jumlah 
masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi 
dalam 
olahraga 
rekreasi 
 

10,500 
orang 

- 
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3. Peningkatan sarana dan 
prasarana olahraga 

 Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

5 
Prasarana 

- 

   Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dibangun 

2 
Prasarana 

- 

 
Rencana pendanaan dimaksud untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 

strategis di Tahun 2020 ini sebagaimana tertuang dalam Recana strategis Dinas 

Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan serta dirinci sesuai dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten 

Lumajang Tahun 2020 dan DBHCHT Tahun 2020 sebesar Rp. 26,228,537,000        

( Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah ). 
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BAB III 
 

TUJUAN DAN SASARAN 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang Tahun 2020 

1. Tujuan 

Tujuan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

merupakan penjabaran dari sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan 

terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus 

dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. 

Adapun Tujuan Strategis tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olaharaga 

Kabupaten Lumajang adalah : 

NO TUJUAN INDIKATOR 

TARGET kinerja Tujuan 
Tahun ke- ( % ) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Meningkatnya 
pemberdayaan 
pemuda serta 
prestasi dan budaya 
olahraga 

Persentase 
pemuda dan 
atlit berprestasi 

 
41 

 
43 

 
45 

 
46,7 

 
48,9 

 
2. Sasaran 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang ditetapkan. 

Adapun Sasaran Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olaharaga 

Kabupaten Lumajang adalah : 

NO SASARAN INDIKATOR 

TARGET kinerja Sasaran 
Tahun ke-  ( % ) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya 
pemuda berprestasi 

Persentase pemuda 
berprestasi 

 
20,3 

 
20,9 

 
21,5 

 
20,9 

 
21,5 

2 

Meningkatnya atlit 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

Persentase atlit 
berprestasi 

78,9 84,2 89,5 94,7 100 

 
 Presentase peserta 

olahraga rekreasi 83,3 87,5 91,7 95,8 100 
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 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET kinerja 

Tahun 2020  ( % ) 

1. Meningkatnya 
pemberdayaan 
pemuda serta 
prestasi dan 
budaya 
olahraga 

 Persentase 
pemuda dan 
atlit 
berprestasi 

43 

  Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,9 

  Meningkatnya 
atlit berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlit 
berprestasi 

84,2 

   Presentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 

 
B. Program dan Kegiatan 

Adapun rencana Program dan kegiatan Tahun 2020 terutama pada Bidang 

Kepemudaan dan keolahragaan mangakomodir anggaran rensponsif gender            

( ARG ) yang diharapkan nantinya adanya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan 

dan laki-laki dalam memperoleh akses serta manfaat dari pelayanan kepemudaan 

dan keolahragaan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : 

a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan : 

a. Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana aparatur; 

b. Pembangunan/pengadaan & rehabilitasi sarana prasarana aparatur. 

3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 

terdiri dari kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja LAKIP; 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran; 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 

d. Peyusunan RKA SKPD. 

4. Program Pembinaan Kepemudaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan/fasilitasi organisasi kepemudaan & kepramukaan; 
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b. Pembinaan aktifitas kepemudaan; 

Rincian pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari : 

 Lomba kreasi PBB, terdiri dari 60 peleton dengan rincian : 

Laki – laki : 30 peleton ( 50 % ) 

Perempuan : 30 Peleton ( 50 % ) 

Juri  : 5 orang ( Laki – laki ) 

Panitia  : 20 Orang ( 15 Laki-laki, 10 perempuan ) 

kegiatan ini merupakan rangkaian awal dalam proses seleksi calon 

Paskibraka yang sasarannya adalah usia 16 s/d 18 Tahun. 

 Marching Band, terdiri dari 66 peserta, dengan rincian : 

Laki – laki : 24 Orang ( 36 % ) 

Perempuan : 42 Orang ( 63 % ) 

Pelatih  : 3 Orang Laki - laki. 

 Korp Musik ( KORSIK ), dengan rincian peserta : 

Laki – laki : 28 Orang ( 90 % ) 

Perempuan : 3 Orang ( 10 % ) 

Pelatih  : 3 Orang Laki - laki 

 Fasilitasi Paskibraka, terdiri dari 75 orang calon paskibraka, dengan rincian : 

Laki – laki : 40 Orang ( 53 % ) 

Perempuan : 35 Orang ( 35 % ) 

Pelatih  : 4 Orang Laki-laki 

Panitia  : 10 Orang Laki-laki, 15 Orang perempuan 

Fasilitasi paskibraka ini diawali dengan tahapan seleksi tingkat Kabupaten 

yang diikuti seluruh SMA/MA se Kabupaten Lumajang. 

 Pemilihan pemuda pelopor 

Pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor yang direncanakan akan diikuti 26 

orang calon dengan rincian : 

Laki – Laki : 21 Orang ( 80,7% ) 

Perempuan : 5 Orang ( 19,2 % ) 

Juri  : 3 Orang Laki-laki, 2 Orang perempuan 

Panitia  : 3 Orang Laki-laki, 3 Orang Perempuan 

sasaran pemuda pelopor ini terdiri dari 5 bidang kepeloporan dengan usia 

peserta 16 – 30 tahun. 
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5. Program pembinaan lingkungan social ( DBHCHT ), terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat / pemuda 

pemula. 

Pelaksanaan kegiatan ini dengan melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda yang dalam hal ini diadakan pelatihan membuat boneka mascot 

Pekan Olahraga Provinsi VII denga diikuti 20 orang pemuda ( laki-laki : 15, 

perempuan : 5 ). 

6. Program Pembinaan Keolahrgaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan olahraga prestasi; 

Rincian pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari : 

 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar ( POPKAB ) se Kabupaten Lumajang, 

yang direncanakan akan diikuti 1500 atlit, dengan rincian : 

Laki – laki : 900 atlit ( 60 % ) 

Perempuan : 600 atlit ( 40 % ) 

Peserta pelajar se kabupaten Lumajang dengan 14 Cabor yang 

dipertandingkan, Pekan olahraga pelajar ini merupakan persiapan / seleksi 

awal untuk menghadapi Pekan Olahraga pelajar tingkat provinsi Tahun 

2020; 

 Pelaksanaan Pekan Olahraga SD/MI se Kabupaten Lumajang, yang 

direncanakan diikuti 1,150 atlit dengn rincian : 

Laki – laki : 700 atlit ( 60,8 % ) 

Perempuan : 450 atlit ( 39,1 % ) 

dengan 13 cabor yang dipertandingkan, yang juga merupakan persiapan / 

seleksi untuk menghadapi Pekan Olahraga SD/MI tingkat Provinsi. 

  Pelaksanaan Lomba lari 5 K tingkat pelajar, yang direncanakan diikuti 

1,200 peserta dengan rincian : 

Laki – laki : 700 orang 

Perempuan : 500 orang 

Pelaksanaan lomba lari 5K ini merupakan upaya untuk memunculkan bibit 

atlit usia pelajar yang diharapkan kedepannya bisa menjadi atlit yang 

berpotensi untuk berprestasi. 

 Pengiriman atlit dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi dan Nasional, 

dengan menargetkan 100 atlit, dengan rincian : 

Laki-laki  : 75 atlit ( 75 % ) 

Perempuan : 25 atlit ( 25 % ) 

Pengiriman atlit dalam kejuaraan merupakan sebagai evaluasi dari hasil 

pembinaan atlit di masing-masing Cabor; 
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 Pemberian Reward / penghargaan bagi atlit berprestasi, yang menargetkan 

80 atlit berprestasi dengan rincian : 

Laki – laki : 50 atlit ( 62,5 % ) 

Perempuan : 30 atlit ( 37,5 % ) 

Pemberian reward ini merupakan penghargaan untuk atlit yang berprestasi 

yang diharapkan bisa merangsang atau menambah motivasi kedepannya 

untuk lebih berprestasi; 

 Pelaksanaan Pekan paralimpik Kabupaten Lumajang ( PEPARKAB ), 

merupakan pekan olahraga bagi atlit penyandang difabel dengan 5 Cabor 

yang dipertandingkan dan diperkirakan diikuti 90 atlit difabel se kabupaten 

Lumajang : 

Laki – laki : 50 atlit ( 55,5 % ) 

Perempuan : 40 atlit ( 44,4 % ) 

b. Peningkatan sarana & prasarana olahraga; 

Dalam hal upaya penyetaraan gender, kegiatan ini lebih cenderung dalam 

pemenuhan pelayanan penyediaan sarana olahraga untuk laki-laki dan 

perempuan, misalnya toilet, ruang laktasi, ruang ganti, dll. 

c. Pembinaan olahraga tradisional & rekreasi. 

Pelaksanaan kegiatan ini, terdiri dari : 

 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasioanal ( HAORNAS ) dengan mengadakan 

jalan sehat bagi masarakat, aparatur dan pelajar yang diperkirakan diikuti 

10,000 peserta, dengan rincian : 

Laki – laki : 6000 orang 

Perempuan : 4000 orang 

Panitia  : 35 orang ( 25 orang laki-laki, 10 orang perempuan ) 

 Pelaksanaan Gerak Jalan Candil, dengan menargetkan 4,000 peserta, 

dengan rincian : 

Laki – laki : 2200 orang ( 55 % ) 

Perempuan : 1800 orang ( 45 % ) 

Juri  : 50 orang ( 35 laki-laki, 20 orang perempuan ) 

 Lomba Olahraga tradisional, merupakan upaya untuk melestarikan olahraga 

tradisional dikalangan masyarakat, perlombaan ini direncakan diikuti 500 

peserta, dengan rincian : 

Laki-laki  : 250 orang ( 50 % ) 

Perempuan : 250 orang ( 50 % ) 

Juri/wasit : 35 orang ( 20 orang laki-laki, 15 orang perempuan ) 
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C. Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah : 

1. Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait di Kabupaten Lumajang dan 

Provinsi Jawa Timur ; 

2. Organisasi Kepemudaan; 

3. Pelajar dan mahasiswa; 

4. Wirausaha muda dan pemuda pelopor; 

5. Guru Olahraga; 

6. Atlit dan Pelatih olahraga; 

7. Klub – klub Cabang Olahraga; 

8. Media cetak dan elektronik; 

9. Koni Kabupaten Lumajang. 
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 
 

Kode 

Urusan/Bidang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah dan 
Program & Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program / kegiatan 

Rencana Tahun 2020 

Catatan 

Penting 

Prakiraan maju rencana 

Tahun 2021 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

dana / pagu 

indikatif (Rp) 

Sumber 
Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

dana / pagu 

indikatif (Rp) 

1.19.1.19.01.01 

Program pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

Persentase pemenuhan 
pelayanan administrasi 

& operasional 
perkantoran 

Kab. 

Lumajang 
100 % 1,397,700,000 APBD - 100 % 1,537,453,104 

1.19.1.19.01.01.021 

Pelayanan administrasi 

dan operasional 

perkantoran 

Jumlah jenis pelayanan 

administrasi & 
operasional yang 

dipenuhi 

- 30 Jenis 1,397,700,000 APBD - 30 Jenis 1,537,453,104 

1.19.1.19.01.02 

Program 
peningkatan sarana 

dan prasarana 
aparatur 

Persentase pemenuhan 

Sarana & Prasarana 
aparatur yang memadai 

Kab. 

Lumajang 
100 % 296,000,000 APBD - 100 % 865,600,000 

1.19.1.19.01.02.046 

Pemeliharaan rutin 

berkala sarana 
prasarana aparatur 

Jumlah sarana 

prasarana aparatur yang 
dipelihara 

- 9 Jenis 196,000,000 APBD - 9 Jenis 215,600,000 

1.19.1.19.01.02.045 

Pembangunan/pengad

aaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 

aparatur 

Jumlah sarana & 

prasarana aparatur yang 

disediakan 

- 9 Jenis 100,000,000 APBD - 9 Jenis 650,000,000 

1.19.1.19.01.06 

Program 
peningkatan 

pengembangan 
sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan 

Persentase pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan yang tersusun 

Kab. 
Lumajang 

100 % 34,837,000 APBD - 100 % 38,320,700 

1.19.1.19.01.06.001 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja & ihtisar 
realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

Jumlah laporan capaian 

kinerja & ihtisar realisasi 

kinerja yang disusun 

- 1 Dokumen 3,630,000 APBD - 1 Dokumen 3,993,000 
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1.19.1.19.01.06.002 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 

dan pragnosis realisasi 
anggaran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 

semesteran & pragnosis 
realisasi anggaran yang 

disusun 

- 2 Dokumen 3,630,000 APBD - 2 Dokumen 3,993,000 

1.19.1.19.01.06.003 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan akhir 

tahun yang disusun 

- 1 Dokumen 5,357,000 APBD - 1 Dokumen 5,892,700 

1.19.1.19.01.06.007 
Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA 

SKPD yang disusun 
- 2 Dokumen 22,220,000 APBD - 2 Dokumen 24,442,000 

1.19.1.19.01.25 
Program pembinaan 

kepemudaan 

Persentase peningkatan 

pembinaan kepemudaan 

Kab. 

Lumajang 
85 % 1,800,000,000 APBD - 90 % 1,605,723,142 

1.19.1.19.01.25.001 

Pembinaan/fasilitasi 

organisasi 

kepemudaan dan 
kepramukaan 

Jumlah Organisasi 

kepemudaan & 

Kepramukaan yang 
dibina 

- 25 Organisasi 300,000,000 APBD - 100 Pemuda 330,000,000 

1.19.1.19.01.25.003 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 

aktifitas kepemudaan 

- 151 pemuda 1,500,000,000 APBD - 160 Pemuda 1,275,723,142 

1.19.1.19.01.25 

Program pembinaan 
lingkungan sosial 

Persentase peningkatan 
pemuda yang 

diberdayakan 

Kab. 

Lumajang 
30 % 200,000,000 DBHCHT - 50 % 220,000,000 

1.19.1.19.01.25.018 

Pembinaan dan 
pelatihan kerja bagi 

tenaga kerja dan 
masyarakat / pemuda 

pemula 

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 

pemberdayaan 
kepemudaan 

- 25 Pemuda 200,000,000 DBHCHT - 30 Pemuda 220,000,000 

1.19.1.19.01.26 

Program pembinaan 
keolahragaan 

Persentase peningkatan 
pembinaan 

keolahragaan 

Kab. 

Lumajang 
58,6 % 22,500,000,000 APBD - 62 % 6,334,790,115 

1.19.1.19.01.26.001 
Pembinaan olahraga 
prestasi 

Jumlah Cabor yang 
dibina 

- 29 Cabor 2,500,000,000 APBD - 29 Cabor 1,650,000,000 

1.19.1.19.01.26.002 

Pembinaan olahraga 

tradisional dan 
rekreasi 

Jumlah masyarakat / 

aparatur yang 
berpartisipasi dalam 

olahraga rekreasi 
 

 

- 10,500 Orang 2,000,000,000 APBD - 
11,000 

Orang 
605,500,000 
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1.19.1.19.01.26.003 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 

olahraga 

Jumlah prasarana 

olahraga yang dipelihara 
- 5 Prasrana 

14,035,000,000 

 
APBD - 5 Prasarana 2,405,511,472 

  
Jumlah prasarana 
olahraga yang dibangun 

- 2 Prasarana 3,465,000,000 APBD - 2 Prasarana 1,674,278,643 

   JUMLAH 26,228,537,000    10,601,887,061 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

 

 

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang sebagian besar bersumber pada APBD Kabupaten Lumajang 

dan DBHCHT Tahun 2020 yang disusun dalam mendukung tujuan RPJMD 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang dalam hal ini masih menitik beratkan 

pada peningkatan prestasi pemuda dan olahraga yang dalam perencanaan 

anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan mangakomodir anggaran 

rensponsif gender ( ARG ) yang diharapkan nantinya adanya keadilan dan 

kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses serta manfaat 

dari pelayanan kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tujuan, sasaran dan 

target kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, terdiri dari 2 ( dua ) program utama,        

1 ( satu ) program yang bersumber dari DBHCHT dan 3 ( tiga ) program pendukung 

serta 13 Kegiatan sebagai berikut : 

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET 
ANGGARAN 

( Rp ) 

1 Program 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Jenis 
 
 
 
 
 

20,9 % 
 
 

84,2 % 
 

87,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,397,700,000 

2 Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
olahraga 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan Sarana 
& Prasarana 
aparatur yang 
memadai 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah sarana 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 

9 jenis 

 
 
 
 
 

 
196,000,000 
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prasarana aparatur 
yang dipelihara 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
 

 
 

20,9 % 
 

84,2 % 
 
 

87,5 % 

  Pembangunan/pengad
aan dan rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan Sarana 
& Prasarana 
aparatur yang 
memadai 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah sarana & 
prasarana aparatur 
yang disediakan 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
100 % 

 
 
 
 
 

 
 

9 Jenis 
 

 
 
 

20,9 % 
 
 

84,2 % 
 

87,5 % 

 
 
 
 
 

 
 

100,000,000 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan 
pengembanga
n sitem 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis realisasi 
anggaran 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran & 
pragnosis realisasi 
anggaran yang 
disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 

 
 

2 Dok 
 
 
 

 
 
 

20,9 % 
 
 

84,2 % 
 

87,5 % 

 
 
 
 
 
 
 

3,630,000 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD/LAKIP 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja yang disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

1 Dok 
 
 

 
 
 

20,9 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,630,000 
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- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

84,2 % 
 
 

87,5 % 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peser`ta olahraga 
rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dok 
 

 
 
 

20,9 % 
 

84,2 % 
 
 

87,5 % 

 
 
 
 
 
 
 

5,357,000 

  Penyusunan rencana 
kerja dan anggaran 
(RKA) SKPD 

Capaian : 
Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase atlit 
berprestasi 

- Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 

2 Dok 
 
 
 

20,9 % 
 

84,2 % 
 
 
 

87,5 % 

 
 
 
 
 
 
 

22,220,000 

4. Pembinaan 
kepemudaan 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan  
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah Organisasi 
Kepemudaan & 
kepramukaan yang 
dibina 
Hasil : 
Persentase pemuda 
berprestasi 

 
85 % 

 
 
 
 
 
 

25 
organisasi 

 
 
 

20,9 % 

 
 
 
 
 

300,000,000 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam aktifitas 

 
85 % 

 
 
 
 
 
 

151 
pemuda 

 

 
 
 
 
 

1,500,000,000 
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kepemudaan 
Hasil : 
Persentase pemuda 
berprestasi 

 
 

20,9 % 
 

5. Pembinaan 
lingkungan 
sosial 

Pembinaan dan 
pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat / pemuda 
pemula  

Capaian : 
Persentase 
peningkatan pemuda 
yang diberdayakan 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 
Hasil : 
Persentase pemuda 
berprestasi 

 
 

30 % 
 
 
 
 
 

25 
pemuda 

 
 
 

20,9 % 

 
 
 
 
 
 

200,000,000 

 Pembinaan 
keolahragaan 

Pembinaan olahraga 
prestasi 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah Cabor yang 
dibina 
Hasil : 
Persentase atlit 
berprestasi 

 
58,6 % 

 
 

 
 
 
 

29 Cabor 
 

 
84,2 % 

 
 
 
 
 
 

2,500,000,000 

Peningkatan sarana 
dan prasaran olahraga 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 

- Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

- Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dibagun 

Hasil : 
Persentase atlit 
berprestasi 

 
58,6 % 

 
 
 

 
 

 
 

5 
Prasarana 

 
2 

Prasarana 

 
 

84,2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,035,000,000 
 

 
 

3,465,000,000 

Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya dana 
Keluaran : 
Jumlah 
masyarakat/aparatur 
yang berpartisipasi 
dalam olahraga 
rekreasi 
Hasil : 
Persentase peserta 
olahraga rekreasi 

 
58,6 % 

 
 
 

 
 
 
 

10,500 
peserta 

 
 
 
 

87,5 % 
 

 
 
 
 
 
 

2,500,000,000 

   JUMLAH 26,228,537,000 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran 

serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang serta bertujuan untuk mencapai target 

kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 ini tentunya 

dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dilakukan pengawasan dan 

evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan 

target kinerja yang sudah ditetapkan. 

Di dalam Rencana kerja ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib 

dipedomani oleh seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang, yaitu : 

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan 

program – program dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ini secara murni dan 

konsekuen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat. 

2. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang 

berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

dengan prioritas pembangunan di kabupaten Lumajang; 

3. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

berkewajiban untuk menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan 

ekonomis melalui menejemen yang baik. 

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini, semoga dapat 

bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. 

 

Lumajang, 1 Juli 2019 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 
 
 

PAIMIN, AP, MM 
NIP. 19730403 199311 1 002 

 


