
1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 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. 

 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana  program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan 

kegiatan Dinas; 

c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja ( Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat dan lain-lain ); 

d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran; 

f. Melakukan administrasi kepegawaian; 

g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan rencana Pemeliharaan 

Barang Unit; 

h. Melakukan penatausahaan barang milik / kekayaan daerah / inventaris; 

i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan; 

j. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; 

n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 ini merupakan janji kinerja antara Kepala Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris 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 : 
 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KEGIATAN 
ANGGARAN 

( RP ) 

1. Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 

9 Jenis 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
aparatur 

182,400,000 

2. Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur yang 
disediakan 

11 Jenis 

Pembangunan/pengad
aan dan rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
aparatur 

334,593,300 

3. Terlaksananya 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 

30 Jenis 

Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

1,410,015,450 

 
2. Capaian Kinerja 

Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 Subag Umum dan 

kepegawaian pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI CAP
AIAN 
( % ) 

KET 

TW I TW II TW III TW IV 

Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang dipelihara 

9 
Jenis 

5 
Jenis 

3 
jenis  

8 
Jenis 

1 
jenis 

100 - 

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang disediakan 

11 
Jenis 

2 
Jenis 

3 
Jenis 

1 
Jenis 

 
5 

jenis 100 - 

Terlaksananya 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 

30 
Jenis 

25 
Jenis 

- 
30 

Jenis 

 
 

30 
Jenis 

100 - 
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 Tabel Cost per Outcome 

NO 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN 
KINERJA s/d TW 

II Efisiensi 
( % ) 

P R 
C  

(%) 
T R % 

 

1. Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur 
yang 
dipelihara 

182,400,000 143,250,800 78,5 
9 

Jenis 

9 

Jenis 
100 

 

 

21,5 

 

2. Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur 
yang 
disediakan 

334,593,300 322,583,299 96,4 
11 

Jenis 

11 

Jenis 
100 3,6 

 

3. Terpenuhinya 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

Jumlah 
jenis 
pelayanan 
administrasi 
& 
operasional 
yang 
dipenuhi 

1,410,015,450 1,321,762,207 93,7 
30 

jenis 

30 

jenis 
100 6,3 

 

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 
 

a. Jumlah sarana prasarana aparatur yang dipelihara, dengan kegiatan : 

 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur. 

Dengan pagu anggaran perubahan Rp. 182,400,000, Kegiatan ini sampai dengan 

triwulan IV Tahun 2020 terealisasi Rp. 143,250,800 ( 78,5 %) yang merupakan 

pembayaran gaji tenaga honorer, belanja bahan bakar dan pelumas, perawatan / 

service kendaraan bermotor, pembayaran pajak STNK dan pemeliharaan computer, 

jaringan dengan capaian kinerja 9 jenis ( 100 % ), efisiensi kinerja dan anggaran 

sebesar 21,5 % serta memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 

2020, Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan poin penting dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dalam pemenuhan 

pemeliharaannya harus lebih optimal. 

   
b. Jumlah sarana prasarana aparatur yang disediakan, dengan kegiatan : 

 Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur. 

Dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 334,593,300 dan target 

kinerja 11 jenis, sampai dengan triwulan IV ini terealisasi Rp. 322,583,299 (96,4 % ), 

yang merupakan belanja alat dapur, home use, pengadaan sepeda motor dinas, 

mebeler, AC, softwere ( webside ) dll, capaian kinerja 11 jenis ( 100 % ), efisiensi 

kinerja dan anggaran sebesar 3,6 %. 
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Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk lebih disesuiakan dengan fungsi 

dan penggunaan bagi masing-masing aparatur guna mendukung pemenuhan target 

kinerja di setiap Bidang. 

 
c. Terpenuhinya pelayanan administrasi dan operasioanl perkantoran, dengan kegiatan 

kegiatan : 

 Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. 

Dengan pagu anggaran perubahab tahun 2020 sebesar Rp. 1,410,015,450 dan 

target kinerja 30 jenis pelayanan bagi aparatur selama 12 Bulan, sampai dengan 

triwulan IV ini terealisasi Rp. 1,321,762,207 ( 93,7 % ), sisa anggaran                   

Rp. 88,253,243 dengan realisai kinerja 30 jenis pelayanan ( 100 % ) dengan 

efisiensi kinerja dan anggaran 6,3 % serta kegiatan ini telah memenuhi target kinerja 

pada Triwulan IV Tahun 2020. 

Pelayanan terhadap aparatur baik operasional maupun administrasi diupayakan 

terlaksana dengan semaksimal mungkin guna mendapatkan kepuasan pelayanan 

bagi aparatur, serta dalam hal penyerapan anggaran agar lebih disesuaikan dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan serta Pertanggungjawaban ( SPJ ) diupayakan 

diselesaikan tepat waktu. 
 

4. Rencana tindak lanjut 

Pencapaian target kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 ini 

telah terlaksana susuai jadwal serta perencanaan yang sudah ditetapkan, dan upaya 

yang dilakukan untuk selalu meningkatkan kinerja yaitu dengan melaksanakan 

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 Perjanjian Kinerja pada Sub Bagian 

umum dan kepegawaian. 

 

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 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 ini telah terlaksana 

sesuai jadwal serta perencanaan yang sudah ditetapkan, baik target kinerja maupun 

realisasi anggaran, hal ini merupakan hasil kerja sama yang baik di semua unit kerja 

dalam upaya menunjang tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan 

Olahraga, 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 

 
 

SEKRETARIS 
 

 
 

HERI SUSANTO, SH 
NIP. 19630712 198503 1 012 

Lumajang, 13 Januari 2020 
 

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
 

 
 

NASA’I, S.AP 
NIP. 19650506 198712 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


