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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati 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, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya 

membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

 Tugas : 

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan operasional kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; 

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; 

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf 

Dinas Pemuda dan Olahraga; 

 Fungsi : 

a. Memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga; 

b. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga; 

c. Pengkoordinasian seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan 

pemuda dan olahraga; 

d. Perumusan kebijakan teknis pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan 

pemuda dan olahraga; 

e. Pengembangan program pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan 

pemuda dan olahraga; 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program keolahragaan; 

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana; 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan sikap, ketrampilan dan 

pemberdayaan pemuda dan olahraga; 

i. Pelaporan program / kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga; 

j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil dibidang tugasnya kepada Bupati; 

k. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati. 

 
Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, 

terdiri atas : 

a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; 

b. Sekretaris, membawahi : 
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Kepemudaan, membawahi : 

1. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; 

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 

3. Seksi Pengembangan Pemuda. 

d. Bidang Keolahragaan, membawahi : 

1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; 

2. Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi; 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 

 
Dalam pelaksanan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang mempunyai tujuan dan sasaran Strategis serta target kinerja yang ingin 

dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang sudah disusun dan tentunya selaras 

dengan sasaran dan indikator pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. 

Adapun tujuan dan sasaran  Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah: 

 Tujuan : 

Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga 

 Sasaran : 

1. Meningkatnya pemuda berprestasi; 

2. Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi. 

 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai target kinerja yang ingin 

dicapai, tentunya ada kendala dan masalah mendasar yang dihadapi Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Lumajang dan tentunya terus diupayakan penyelesaiannya, 

sebagaimana isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, antara lain kurang 

maksimalnya pembinaan atlit usia pelajar dan minimnya pemuda dalam menggali 

potensinya serta belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga di kabupaten 

Lumajang. Melihat permasalahan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang akan selalu berusaha dengan lebih mengoptimalkan pembinaan atlet usia 

pelajar, menumbuhkan budaya olahraga kepada masyarakat dan pemberdayaan 

pemuda di Kabupaten Lumajang, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi secara 

merata disetiap cabang olahraga dan memberdayakan pemuda dengan menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi pemuda sehingga bisa berprestasi, lebih kreatif, mandiri 

dan berdaya saing. Selain itu pula demi mendukung tercapainya penyelesaian 

permasalahan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berupaya 

mengoptimalkan sarana dan prasrana olahraga yang ada, dengan pemeliharaan secara 

rutin dan berkelanjutan sehingga para pelaku olahraga senantiasa merasa nyaman dan 

puas terhadap pemakaian sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas 

Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang. 
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BAB II 

PERENCANAN KINERJA 

 

 

 

A. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini merupakan janji kinerja antara Kepala Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang guna 

mewujudkan atau merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang 

yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melaksanakan 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 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM 

ANGGARAN 
( RP ) 

1. Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,9 % 

Pembinaan 
kepemudaan 1,263,497,600 

    Pembinaan 
lingkungan sosial 150,000,000 

2. Meningkatnya 
atlit berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlit beprestasi 

84,2 % 

Pembinaan 
keolahragaan 

17,983,470,700 

  Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 % 

    Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

298,750,000 

    Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1,352,254,650 

    Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

14,777,000 

     JUMLAH 21,062,749,950 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Adapun capaian kinerja s/d Triwulan II Tahun 2020 pada Dinas pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 
 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
( % ) 

 

REALISASI % CAPAIAN ( % ) 
KET 

TW I 
TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

TW I 
TW 
II 

TW 
III 

TW IV 

Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,9 0 0 - - 0 - - - - 

Meningkatnya atlit 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

Persentase 
atlit 
berprestasi 84,2  0 0 - - 0 - - - - 

 Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 8 8 - - 10 10 - - - 

 

 Perbandingan capaian kinerja denga tahun sebelumnya 

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020         

( s/d Triwulan II ) : 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

2019 2020 ( s/d Triwulan II ) ( % ) 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

pemuda 

berprestasi 

Persentase 

pemuda 

berprestasi 

20,3 % 42,9 % 211 % 20,9 % 0 0 

Meningkatnya 

atlet 

berprestasi 

dan 

pengembanga

n olahraga 

rekreasi 

Persentase 

atlit 

beprestasi 

78,9 % 152 % 192 % 84,2 % 0 0 

Persentase 

peserta 

olahraga 

rekreasi 

83,3 154 % 185 % 87,5 % 17 % 19 % 
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 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2018 – 2023 

Dibawah ini adalah perbandingan realisasi kinerja s/d Triwulan II Tahun 2020 

dengan target Renstra Tahun 2018 – 2023 : 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 2020 (Triwulan I) ( % ) 

2019 Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

pemuda berprestasi 
Persentase 

pemuda 

berprestasi 

20,3 % 20,9 % 0 0 

Meningkatnya atlet 

berprestasi dan 

pengembangan 

olahraga rekreasi 

Persentase 

atlit beprestasi 
78,9 % 84,2 % 0 0 

Persentase 

peserta 

olahraga 

rekreasi 

87,5 % 83,3 %  17 % 19 % 

 

 Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan 

Dari hasil evaluasi capaian kinerja pada s/d triwulan II Tahun 2020 ini, 

bahwasannya dari dua sasaran strategis diatas, belum terealisasi sebagaimana 

target kinerja  yang sudah ditetapkan dalam Rencana aksi, Rencana Kerja dan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020, hal ini disebabkan adanya permasalahan terkait 

wabah covid-19 yang dalam upaya pencegahan penyebarannya semua kegiatan 

terkait aktivitas keolahragaan dan kepemudaan sementara ditunda da nada yang 

ditiadakan serta semua fasilitas prasarana olahraga ditutup, kondisi ini berdampak 

pada pelaksanaan program / kegiatan khususnya Bidang Keolahragaan dan 

Kepemudaan serta pencapaian kinerja dan realisasi anggaran s/d triwulan II tidak 

maksimal, permasalahan ini menjadi tantangan kedepan untuk tetap berupaya 

memaksimalkan kinerja dalam pelayanan kepemudaan dan keolahragaan guna 

mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dalam 

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten lumajang.  

Dalam Pelaksanaan program / kegiatan s/d triwulan II ini, Dinas Pemuda dan 

Olahraga tetap memaksimalkan kerja sama antar unit kerja dan bersinergi dengan 

pihak lain / lintas sector yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, 

disamping itu 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. 
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 Analisis terhadap efisiensi  

NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA % Efisi
ensi 
( % ) 

P R 
C  

(%) 
T R % 

1. Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 1,413,497,600 183,042,500 14,5 20,9 0 0 

 

0 

2. Meningkatnya 
atlit berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlit 
berprestasi 

17,983,470,700 546,430,600 3 

84,2 0 0 

16 

  Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 17 19 

  
 

Persentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
yang 
memadai 

298,750,000 143,489,700 48 100 72 72 24 

  Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 

1,352,254,650 648,873,893 48 100 100 100 52 

  Persentase 
dokumen 
pelaporan 
kinerja dan 
keuangan 
yang 
tersusun 

14,777,000 7,522,000 48 100 33 33 -15 

 

 Analis Program dan Kegiatan 
 

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran 
 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 1,352,254,650 dan target kinerja 

100 % selama 12 bulan, sampai dengan triwulan II Tahun 2020 ini terealisasi       

Rp. 648,873,893 ( 48 % ) dengan capaian kinerja 100 % dan efisiensi kinerja dan 

anggaran 52 % yang merupakan pemenuhan dari 30 jenis pelayanan administrasi 

dan operasional kantor selama 6 bulan dan program ini telah memenuhi target 

kinerja pada triwulan II tahun 2020. 

Pelayanan yang maksimal terhadap aparatur merupakan upaya untuk memperoleh 

kepuasan hasil pelayanan dari aparatur khususnya pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga sehingga dapat mendukung kinerja aparatur yang lebih baik. 
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b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 298,750,000 dan target kinerja  

100 %, sampai dengan triwulan II Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 143,489,700             

( 48 % ) dengan capaian kinerja 72 %, efisiensi kinerja dan anggaran 24% serta 

memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2020. Pemeliharaan dan 

pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur merupakan hal penting dalam 

menunjang kinerja aparatur sehingga dalam proses pelaksanaanya untuk lebih 

dioptimalkan. 
 

c. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 14,777,000 dengan target kinerja 

100 %, sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 7,522,000 (50,9 

%), program ini telah memenuhi target kinerja pada Triwulan II Tahun 2020 dengan 

capaian kinerja 33 %. 

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan kedepannya untuk berpedoman pada 

dokumen perencanaan serta pelaksanaan anggaran dan kegiatan sehingga dapat 

memperoleh laporan kinerja dan keuangan yang lebih akuntabel. 

 

d. Pembinaan kepemudaan 
 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 1,263,497,600 dan target kinerja 

85 %,sampai dengan triwulan II Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 183,143,500              

( 14,5 % ) dengan capaian kinerja 44 % yang merupakan realisasi dari pembinaan 

Drumband, Lomba LKBB dan seleksi Calon Paskibraka tingkat Kabupaten, dengan 

efisiensi kinerja dan anggaran sebesar 29,5 %, Pelaksanaan program / kegiatan 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, hal ini 

dikarenakan adanya penundaan dan pembatalan kegiatan karena adanya self 

blocking anggaran dan permasalahan pandemic covid-19, sehingga berpengaruh 

pada capain kinerja serta tidak terealisasinya tujuan dan sasaran strategis di Tahun 

2020.  

Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja dan upaya 

dalam persiapan pelaksanaan program, adalah : 

1. Memaksimalkan kerja sama team dalam melaksanakan setiap program dan 

kegiatan sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar;   

2. Bersinergi dengan Organisasi Kepemudaan dan Kelompok Pemuda                    

di Kabupaten Lumajang, dengan harapan dalam pelaksanaan kegiatan tepat 

sasaran; 

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sector / OPD dalam dalam proses 

ataupun pelaksanaan program / kegiatan; 

4. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program / kegiatan. 
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e. Program pembinaan lingkungan social 
 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 150,000,000 dan target kinerja 

26,6 %, Program ini semula terjadwal pada Triwulan III Tahun 2020, namun karena 

adanya self blocking anggaran program/kegiatan ini ditiadakan sehingga target 

kinerja yang sudah direncanakan tidak tercapai. 

 

f. Program pembinaan keolahragaan 

 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 17,983,470,700 dan target kinerja 

58,6 %, s/d triwulan II Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 546,430,600 ( 2,2 %) Program 

ini s/d triwulan II Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, dengan adanya 

permasalahan covid-19 dan dalam upaya pencegahan penyebarannya semua 

kegiatan terkait aktifitas keolahragaan baik olahraga prestasi dan rekreasi untuk 

sementara ditunda, serta fasilitas sarana prasarana olahraga pun ditutup untuk 

sementara, hal ini tentunya berpengaruh pada capaian kinerja dan anggaran 

khususnya pada Bidang keolahragaan, langkah – langkah yang dilakukan dalam 

pelaksanaan program / kegiatan selama triwulan I adalah : 

1. Bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit untuk 

berprestasi; 

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dan melakukan 

perencanaan pemeliharaan dan pembangunan dengan maksimal 

3. Memberikan bantuan sarana olahraga; 

4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Cabor terkait persiapan pelaksanaan 

POPKAB; 

5. Melakukan promosi dan publikasi dalam pelaksanaan POPKAB. 

6. Melaksanakan senam rekreasi bagi ASN dan masyarakat dalam upaya 

membudayakan olahraga kepada masyarakat; 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kelayakan dan kekurangan sarana 

prasarana olahraga yang dikelola. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2020 pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ( Belanja langsung ) yaitu 

sebesar Rp. 21.062.749.950 s/d Triwulan II tahun anggaran 2020 telah 

direalisasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar Rp. 1,529,358,693      

( 7,3 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19,533,390,557 dengan rincian 

sebagai berikut : 

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
( Rp ) 

REALISASI 
( Rp ) 

%  
SISA 

ANGGARAN 
( Rp ) 

1. Program 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

1. Pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

1,352,254,650 648,873,893 48 703,380,757 
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2. Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

1. Pembangunan/p

engadaan dan 

rehabilitasi 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

116,350,000 74,500,000 55,6 41,850,000 

 2. Pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

182,400,000 68,989,700 37,8 113,410,300 

3. Peningkatan 

pengembanga

n system 

pelaporan 

capaian 

kinerja dan 

keuangan 

1. Penyusunan 

laporan 

capaian kinerja 

dan ihtisar 

realisasi kinerja 

SKPD / LAKIP 

3,002,000 2,997,000 99 5,000 

 2. Penyusunan 

laporan 

keuangan 

semesteran 

dan prognosis 

realisasi 

anggaran 

3,230,000 0 0 3,230,000 

 3. Penyusunan 

laporan 

keuangan akhir 

tahun 

4,525,000 4,525,000 100 0 

 

 

4. Penyusunan 

RKA SKPD 
4,020,000 0 0 4,020,000 

4. Pembinaan 

kepemudaan 

 

1. Pembinaan/fasil

itasi organisasi 

kepemudaan 

dan 

kepramukaan 

131,117,600 0 0 131,117,600 

 2. Pembinaan 

aktifitas 

kepemudaan 

1,132,380,000 183,042,500 16,2 949,337,500 

5. Program 

pembinaan 

lingkungan 

sosial 

1. Pembinaan dan 

pelatihan kerja 

bagi tenaga 

kerja & 

masyarakat/pe

muda pemula 

150,000,000 0 0 150,000,000 

6. Pembinaan 

keolahragaan 

1. Pembinaan 

olahraga 

prestasi 

 

 

 

 

2,247,129,400 175,929,600 7,8 2,071,199,800 
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 2. Pembinaan 

olahraga 

tradisional dan 

rekreasi 

480,572,500 24,725,000 5 455,847,500 

 3. Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

olahraga 

15,255,768,800 345,776,000 2 14,909,992,800 

JUMLAH 21,062,749,950 1,529,358,693 7,26 19,533,390,557 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

Pelaksanaan progam / kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020 belum terlaksana sesuai 

target kinerja dan anggaran yang sudah ditetapkan, khususnya pada Bidang 

Kepemudaan dan Keolahragaan, hal ini karena adanya permasalahan terkait wabah 

covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan program / kegiatan serta realisasi target 

kinerja dan anggaran, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna 

mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang belum maksimal. 

Kedepannya Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 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 program / kegiatan. Laporan Kinerja          

( interim ) Triwulan II 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 s/d triwulan II 

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. 

 

 

Lumajang, 8 Juli 2020 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 

 
PAIMIN, AP, MM 

NIP. 19730403 199311 1 002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


