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

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan Seksi Pemberdayaan Pemuda 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 Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas : 

a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pemberdayaan pemuda; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi 

pemberdayaan pemuda; 

c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan 

kewirausahaan, peningkatan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan 

kemitraan pemuda; 

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

kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan 

kewirausahaan, peningkatan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan 

kemitraan pemuda; 

e. Pemberian saran dan pertimbangan 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 Pemberdayaan Pemuda dengan Kepala Bidang Kepemudaan 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 ) 

Terfasilitasinya 

pemuda dalam 

pemerdayaan 

kepemudaan 

 

Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

0 

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

0 

 

2. Capaian Kinerja 

Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 Kepala Seksi 

Pemberdayaan Pemuda pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

sebagai berikut : 
 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

REALISASI CAP
AIAN 
( % ) 

KET 

TW I TW II TW III 
TW 
IV 

Terfasilitasinya 
pemuda dalam 
pemerdayaan 
kepemudaan 

Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

0 - -  - - - - 

 

 Tabel Cost per Outcome 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA Efisie
nsi 

( % ) P R 
C  

(%) 
T R % 

Terfasilitasinya 

pemuda dalam 

pemerdayaan 

kepemudaan 

 

Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

0 - - 0 - - - 
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3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

a. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pemberdayaan kepemudaan dengan 

kegiatan : 

 Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebelum perubahan sebesar                    

Rp. 150,000,000 yang sumber dananya dari DBHCHT dan target kinerja 20 

pemuda, namun karena adanya self blocking dan perubahan anggaran, 

kegiatan ini tidak dilaksanakan, walaupun demikian pelaksanaan tugas dan 

fungsi tetap dilaksanakan dengan : 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas kewirausahaan 

pemuda di beberapa Desa dan Kecamatan; 

2. Pendataan pemuda yang berwirausaha 

3. Koordinasi dengan para pemuda, OKP serta Dispora Jatim terkait 

pelaksanaan pemberdayaan pemuda.   
 

4. Rencana tindak lanjut 

Adanya permasalahan covid-19 dan self blocking anggaran yang berdampak pada 

kegiatan pemberdayaan pemuda ini ditiadakan, sehingga mempengaruhi target 

kinerja yang sudah ditetapkan, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tetap 

dilaksanakan seperti monev terhadap aktifitas kewirausahaan pemuda di beberapa 

Desa dan Kecamatan serta koordinasi terkait pemberdayaan pemuda, sehingga 

upaya memberi pelayanan kepemudaan tetap terlaksana, kedepan kegiatan 

pelatihan kewirausahaan pemuda untuk lebih melibatkan keterwakilan pemuda dari 

masing-masing Kecamatan. 

Evaluasi kinerja tetap dilakukan dengan melaksanaan 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 

 

 

 

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

tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, baik target 

kinerja maupun realisasi anggaran, hal ini dikarenakan adanya self blocking 

anggaran serta terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga 

mempengaruhi capaian kinerja dan anggaran pada Bidang kepemudaan, serta 

mempengaruhi upaya dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis 

Dinas Pemuda dan Olahraga, namun tugas dan fungsi tetap dilaksanakan dalam 

upaya melaksanakan pelayanan kepemudaan tetap terlaksana. 

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 KEPEMUDAAN 

 
 

 
HINDAM ADRI ABADAN, S.IP 
NIP. 19880712 200701 1 002 

Lumajang, 13 Januari 2021 
 

KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN PEMUDA 

 
 

 
NANANG MUH ABD. WIJAYA 
NIP. 19651022 198603 1 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


