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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan Seksi Olahraga Tradisional dan 

Rekreasi 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. 

 

Seksi Olahraga Tradisional dan rekreasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas: 

a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi olahraga tradisional dan 

rekreasi; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan olahraga tradisional 

dan rekreasi; 

c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan pengelolaan olahraga 

tradisional dan olahraga rekreasi; 

d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

olahraga tradisional dan olahraga rekreasi; 

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepada Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang 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 

Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi dengan Kepala Bidang Keolahragaan pada 

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 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KEGIATAN 
ANGGARAN 

( RP ) 

Terlaksananya 
Pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Jumlah 
masyarakat/aparatur 
yang bepartisipasi 
dalam olahraga 
rekreasi 

10,500 
orang 

Pembinaan 
olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

458,250,000 

 

2. Capaian Kinerja 

Adapun capaian kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2020 Kepala Seksi Olahraga 

Tradisional dan Rekreasi pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

sebagai berikut : 

 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
REALISASI CAP

AIAN 
( % ) TW I TW II TW III TW IV 

Terlaksananya 
Pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Jumlah 
masyarakat/apa
ratur yang 
bepartisipasi 
dalam olahraga 
rekreasi 

10,500 
orang 

1,000 
orang 

1,000 
orang 

0 0 19 

 

 Tabel Cost per Outcome 

Kegiatan 
Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA Efis
ien
si 

(%) P R 
C  

(%) 
T R % 

Pembinaan 
olahraga 
tradisional 
dan 
rekreasi 

Jumlah 
masyarakat/
aparatur 
yang 
berpartisipa
si dalam 
olahraga 
rekreasi 

458,250,000 404,445,000 94 10,500 
orang 

2,000 
orang 

19 -75 
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3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

a. Terlaksananya Pengembangan olahraga rekreasi, terdiri dari kegiatan : 

 Pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi. 

Dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 458,250,000 dan 

target kinerja 10,500 orang, dengan capaian kinerja s/d triwulan IV 2,000 orang           

( 19 % ) yang merupakan pelaksanaan senam rekreasi bagi ASN dan 

masyarakat, dengan realisasi keuangan Rp. 429,170,000 dengan efisiensi 

kinerja dan anggaran -75 %. 

Kegiatan ini s/d triwulan IV pada dasarnya tidak mencapai target kinerja yang 

sudah ditetapkan sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja dan rencana 

aksi tahun 2020, dikarenakan adanya self blocking anggaran dan pandemic 

covid-19 yang dalam upaya pencegahannya kegiatan olahraga rekreasi 

terutama yang terkait pengerahan dan pengumpulan massa terpaksa tidak 

dilaksanakan, seperti olahraga tradisional, candil, haornas, senam rekreasi, dll. 

Walaupun banyak kegiatan yang batal dilaksanakan, disisi lain untuk tetap 

melaksanakan pelayanan keolahragaan khususnya olahraga rekreasi kami 

tetap berupaya melaksanakan kinerja dengan langkah – langkah yang 

dilakukan : 

1. Tetap melaksanakan senam rekreasi bagi ASN yang dilaksanakan di 

Kantor / Dinas masing-masing dalam upaya membudayakan olahraga 

kepada masyarakat dan ASN; 

2. Pembinaan dan Monotoring langsung perkumpulan / komunitas olahraga 

rekreasi 

3. Pembentukan FORMI ( Forum Olahraga Rekreasi masyarakat Indonesia ) 

yang merupakan induk organisasi yang mewadahi olahraga rekreasi; 

4. Memberikan bantuan sarana olahraga kepada masyarakat 

5. Memberikan pelayanan keolahragaan khususnya olahraga rekreasi 

terhadap masyarakat  

 

6. Rencana tindak lanjut 

Pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 tidak terealisasi 

sesuai target kinerja sebagaimana dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi Tahun 

2020, hal ini disebabkan karena adanya penundaan dan pembatalan kegiatan yang 

berkaitan dengan pengumpulan massa sebagai upaya pencegahan penyebaran 

Covid-19 serta adanya self blocking anggaran. 

Kedepannya, berharap permasalahan covid-19 ini segera berakhir dan normal 

kembali sehingga pelaksanaan pembinaan olahraga rekreasi serta kegiatan event 

olahraga rekreasi bisa terlaksana kembali sebagai upaya pembudayaan olahraga 

rekreasi khususnya masyarakat di Kabupaten Lumajang. Dalam upaya pencapaian 

kinerja yang lebih baik supaya lebih memaksimalkan langkah-langkah yang sudah 

dilakukan dan selalu bekerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Pemuda dan 
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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 Kerja dan Pernjanjian Kinerja Tahun 2020 

serta Rencana Strategis Tahun 2018-2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang. 

 
 

7. 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 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2020 tidak terlaksana sepenuhnya 

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 BIDANG KEOLAHRAGAAN 
 
 

 
M. SOLEH ALFAN, S.Sos 

NIP. 19700427 199403 1 010 

Lumajang, 13 Januari 2021 
 

KEPALA SEKSI  
OLAHRAGA TRADISIONAL DAN 

REKREASI 
 
 

 
GALIH PERMADI, S.Or 

NIP. 19841102 201001 1 019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


