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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang 

Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

2. 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. 

 

Bidang Keolahragaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi : 

1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; 

2. Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi; 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. 

Adapun tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan adalah sebahai berikut : 

 Tugas : 

Bidang keolahragaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga 

prestasi, olahraga rekreasi, dan pembangunan keolahragaan untuk pengembangan 

kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kegembiraan serta  

melestarikan olahraga tradisional. 

 Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan olahraga prestasi, 

pengelolaan olahraga rekreasi, pembangunan olahraga tradisional dan rekreasi, 

pembibitan dan tenaga keolahragaan, pengembangan iptek olahraga dan 

infrastruktur olahraga. 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga 

prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, 

pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga; 

c. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan 

olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan 

iptek olahraga dan infrastruktur olahraga; 

d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan 

olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan 

iptek dan infrastruktur olahraga; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pembinaan 

olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 

tradisional, pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrasrtuktur olahraga; 

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas pemuda dan Olahraga 

sesuai tugas dan fungsinya; 

g. Pelaksanaan fungsi lain uang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 ini merupakan janji kinerja antara Kepala 

Bidang Keolahragaan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang guna mewujudkan atau merealisasikan program dan kegiatan serta target 

kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja dan perjanjian kinerja tahun 

2020 serta Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, adapun perjanjian kinerja 

dimaksud sebagai berikut :  

 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM 
ANGGARAN 

( RP ) 

Meningkatnya 
Pembinaan 
keolahragaan 
 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 % 
Pembinaan 
keolahragaan 

3,410,016,600 

 

2. Capaian Kinerja 

Adapun capaian kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2020 Kepala Bidang Keolahragaan 

pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 
 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

REALISASI ( % ) CAP
AIAN 
( % ) 

KET 

TW I TW II TW III TW IV 

Meningkatny
a pembinaan 
keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 % 0 -  0 38 64,7 - 

 
 Tabel Cost per Outcome 

 Program 
Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA % Efisie
nsi 

( % ) 
P R 

C  
(%) 

T R % 

 
Pembinaan 
Keolahraga
an 

 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahraga
an 

3,410,016,600 3,271,405,016 96 58,6 38 64,7 

 

 

31,3 

 

 

 

 



3 
Laporan Kinerja ( Interim ) Triwulan IV Tahun 2020 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang 

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

a. Persentase peningkatan pembinaan keolahragaan dengan program : 

 Pembinaan keolahragaan. 

Dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 3,410,016,600 

dan target kinerja 58,6 %, s/d triwulan IV Tahun 2020 ini terealisasi               

Rp. 3,271,405,016 ( 96 % ) Program ini s/d triwulan IV Tahun 2020 target 

kinerjanya tidak tercapai. Pada olahraga prestasi adanya penundaan dan 

pembatalan event / kejuaraan baik single event maupun multy event                 

( POPKAB, POPDA, kejuaraan single event di masing-masing cabang 

olahraga, dll ), serta adanya pembatasan dalam menggelar event, hanya ada 

beberapa cabor yang mengikuti kejuaraan yang bersifat open dan uji coba       

( bukan kejuaraan resmi ), sedangkan pada olahraga rekreasi semua kegiatan 

terutama olahraga yang melibatkan masyarakat juga tidak dilaksanakan                

( olahraga tradisional, candil, haornas, senam rekreasi, dll ). Begitu pula pada 

penggunaan sarana prasarana olahraga, pada tribulan I dan II sesuai edaran 

Bupati Lumajang sumua fasilitas sarana prasarana olahraga yang dikelola oleh 

Dispora Lumajang ditutup total, baru pada tribulan III dibuka kembali dengan 

himbauan masayarakat yang menggunakan fasilitas tetap berupaya 

melaksanakan protocol kesehatan.  

Pemeliharaan dan pembangunan prasarana olahraga tetap dilaksanakan 

dalam upaya memberikan pelayanan terhadap pengguna sarana dan 

prasarana olahraga sehingga dapat menunjang dalam proses pembinaan atlet 

serta memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. 

langkah – langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program / kegiatan s/d 

triwulan IV adalah : 

1. Bersinergi dengan KONI dalam upaya pembinaan atlit berprestasi; 

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dan 

melakukan perencanaan pemeliharaan dan pembangunan dengan 

maksimal; 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Cabor; 

4. Memberikan bantuan sarana olahraga kepada masyarakat; 

5. Memberikan pelayanan keolahragaan; 

6. Tetap melaksanakan senam rekreasi bagi ASN yang dilaksanakan di 

Kantor / Dinas masing-masing dalam upaya membudayakan olahraga 

kepada masyarakat dan ASN 

7. Pembinaan dan Monotoring langsung perkumpulan / komunitas olahraga 

rekreasi 

8. Pembentukan FORMI ( Forum Olahraga Rekreasi masyarakat Indonesia ) 

yang merupakan induk organisasi yang mewadahi olahraga rekreasi 
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9. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kelayakan dan kekurangan 

sarana prasarana olahraga yang dikelola. 

10. Melakukan kerjasama lintas sector ataupun dengan pihak ketiga 

11. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pemeliharaan dan pembangunan 

sarana prasarana olahraga 

12. Pemberian reward bagi atlet dan pelatih berprestasi 

13. Fasilitasi pengiriman atlet dalam kejuaraan 

 
4. Rencana tindak lanjut 

Karena adanya permasalahan covid-19, self blocking dan perubahan anggaran yang 

berdampak pada penundaan dan pembatalan kegiatan olahraga baik prestasi 

maupun rekreasi, sehingga pelaksanaan program / kegiatan s/d triwulan IV tahun 

2020 ini belum terlaksana secara maksimal, namun pemeliharaan dan pengelolaan 

sarana prasarana olahraga tetap dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada 

pelaku olahraga / masyarakat yang menggunakan 

Tindak lanjut kedepan tetap berupaya meningkatkan kinerja dengan lebih 

memaksimalkan langkah-langkah kebehasilan yang sudah dilakukan dan selalu 

bekerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga maupun pihak 

lain yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan, serta pelaksanaan monitoring setiap 

triwulan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan dan realisasi kegiatan guna 

pemenuhan target kinerja kedepan yang lebih baik sesuai yang tertuang dalam 

Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Pernjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang. 

 

5. Tanggapan atasan langsung 

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN 

     LANGSUNG Laporan kurang baik 

     Laporan sudah baik 

     Laporan diperbaiki 

     Target dan realisasi diteliti ulang 

     Capaian diteliti ulang 

     Lain – lain 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

 

Pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 tidak terealisasi  

sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, Laporan Kinerja ( interim ) Triwulan 

IV Tahun 2020 ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi ( tupoksi ) serta target kinerja selama kurun waktu triwulan IV Tahun 2020, 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan Rencana aksi Tahun 2020, 

disamping itu laporan kinerja ini dijadikan bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan kedepan guna tercapaianya kinerja yang lebih baik. 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 

 
PAIMIN, AP. MM 

NIP. 19730403 199311 1 002 

Lumajang, 13 Januari 2021 
 

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN 
 
 

 
M. SOLEH ALFAN, S.Sos 

NIP. 19700427 199403 1 010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


