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Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2020 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-

Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat tersusun dengan lancar.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja serta Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja, Laporan 

Kinerja ( LKj ) Tahun 2020 ini disusun guna memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja serta sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan kegiatan 

pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 agar dapat dinilai 

kinerjanya dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 

Tahun 2018-2023. 

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan 

kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan 

manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan kepemudaan 

dan keolahragaan di Kabupaten Lumajang. 

Semoga Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2020 ini dapat dijadikan evaluasi dan 

upaya perbaikan secara terus menerus dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang serta Selanjutnya kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini. 

 

 

  Lumajang, 28 Januari 2021 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 

 

 

PAIMIN, AP. MM 
NIP. 19730403 199311 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap 

pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 

legimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ( LKj ) adalah media pertanggungjawaban 

yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk : 

a. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungan. 

c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu 

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban 

suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun 

kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan lembaga. Sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik dalam 

rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good governance ). 
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B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) adalah untuk memberikan 

kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Pemuda dan 

Olahraga kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang. 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) adalah untuk memberikan 

gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada 

publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan 

program dan kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan 

dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja 

dimasa yang akan datang. 

 

C. Kedudukan dan Susunan Organisasi 

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, adapun tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai 

berikut : 

 

 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; 
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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 : 

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 

 

Jumlah personil PNS dan Tenaga Kontrak 

a. Status Kepegawaian 
 - PNS : 23 Orang 
 - Tenaga Kontrak : 35 Orang 
b. Latar belakang pendidikan 
 - S2 : 1 Orang 
 - S1 : 10 Orang 
 - D3 : - Orang 
 - D2 : - Orang 
 - D1 : 1 Orang 
 - SLTA : 9 Orang 
 - SLTP : 1 Orang 
 - SD : 1 Orang 

 
 
 
 
 
 
 

 



6 
Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2020 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Aspek Strategis dan Permasalahan 

 

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 strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang adalah: 

 Tujuan : 

Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKSI PENGEMBANGAN 
PEMUDA 

 

SEKRETARIS 

SEKRETARIAT 

 

 

BIDANG 
KEOLAHRAGAAN 

KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

BIDANG 
KEPEMUDAAN 

 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

 

 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

 

SEKSI ORGANISASI  
KEPEMUDAAN DAN 

KEPRAMUKAAN 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN 

PEMUDA 

 

SEKSI OLAHRAGA 
TRADISIONAL DAN 

REKREASI 

 

SEKSI PENINGKATAN 
PRESTASI OLAHRAGA 

 

SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA OLAHRAGA 
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 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 yang dihadapi di Tahun 2020, adanya 

pandemic covid-19 yang sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan, anggaran 

dan pencapaian target kinerja. Beberapa kegiatan di bidang kepemudaan dan 

keolahragaan ditunda bahkan ada yang dibatalkan pelaksanaannya  baik kegiatan 

yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional, dimana hal ini 

sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, kurang maksimalnya 

pelaksanaan program / kegiatan sehingga berdampak pada pencapaian target 

kinerja serta realisasi anggaran. 

Selain itu permasalahan mendasar yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang dan tentunya terus diupayakan penyelesaiannya, 

sebagaimana isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis ( Renstra ), 

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 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 - 2023 

Rencana Strategis ( Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta target kinerja 

yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada Dinas pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Lumajang. 

Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang pelaksanaannya harus selaras 

dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang dengan 

menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya serta memperhitungkan kekuatan, 

kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang. 

1. Tujuan dan Sasaran Strategis 

 

1.1 Tujuan Strategis 

Tujuan Strategis beserta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana 

Strategis Tahun 2018 – 2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan keolahragaan adalah  

Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya 

olahraga. 

Dengan indikator kinerja : 

Persentase pemuda dan atlet berprestasi. 

 

1.2 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis beserta indikator kinerja yang hendak dicapai atau 

dihasilkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam 

kurun waktu 5 ( lima ) tahun yaitu : 

a) Meningkatnya pemuda berprestasi 

Indikator kinerja : Persentase pemuda berprestai 

b) Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi 

Indikator kinerja : 

 Persentase atlet berprestasi 

 Persentase peserta olahraga rekreasi 
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1.3 Target Sasaran Straregis Tahun 2019 – 2023 

TUJUAN / SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA ( % ) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tujuan : 
 

Meningkatkan 
pemberdayaan 
pemuda serta prestasi 
dan budaya olahraga 

Persentase 
pemuda dan 
atlet berprestasi 

41 43 45 46,7 48,9 

Meningkatnya pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,3 20,9 21,5 20,9 21,5 

Meningkatnya atlet 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

Persentase atlet 
berprestasi 

78,9 84,2 89,5 94,7 100 

 

Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

83,3 87,5 91,7 95,8 100 

 
 

2. Penetapan Kinerja Tahun 2020 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target 
( % ) 

Program Indikator 
Target 
( % ) 

Anggaran 

1. Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,9 

Pembinaan 
kepemudaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

85 939,100,000 

    Pembinaan 
lingkungan 
sosial 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 

0 0 

2 Meningkatnya 
atlet 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlet 
berprestasi 

84,2 

Pembinaan 
keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 3,482,630,700 

  Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 

    

 

 Penghitungan Kinerja 
 

No Indikator Kinerja 
Target 
( % ) 

Rumus Penghitungan 

1. 
Persentase pemuda 
berprestasi 

20,9 

Jumlah Pemuda berprestasi 

-----------------------------------------x 100 

Jumlah Pemuda yang dibina dalam aktifitas 
kepemudaan 

2. 

Meningkatnya atlet 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

84,2 

Jumlah atlit berprestasi 

------------------------------------------- x 100 

Jumlah atlit berprestasi pada tahun akhir 
perencanaan 

 
3. Persentase peserta 

olahraga rekreasi 
87,5 

Jumlah Peserta olahraga rekreasi 

----------------------------------------------x 100 

Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada 
tahun akhir perencanaan 
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program & 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program / kegiatan 

Loka
si 

Rencana perubahan Tahun 2020 

Sum
ber 

Dana 

Catata
n 

Pentin
g 

Prakiraan maju rencana 
Tahun 2021 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Target Capaian Kinerja 
Kebutuhan dana / pagu indikatif 

(Rp) 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan dana / 
pagu indikatif (Rp) Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan 
Sebelum 

Perubahan 
Setelah 

Perubahan 
1.19.1.1
9.01.01 

Program 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 

pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 

operasional 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

 100 % 100 % 1,397,700,000 1,386,724,650 
APB

D 
- 100 % 1,537,453,104 

1.19.1.1
9.01.01.
021 

Pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 

administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 

Kab. 
Lum
ajang 

30 Jenis 30 Jenis 1,270,622,400 1,386,724,650 
APB

D 
- 30 Jenis 1,537,453,104 

1.19.1.1
9.01.02 

Program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
 
 

Persentase 
pemenuhan 

Sarana & 
Prasarana 

aparatur yang 
memadai 

Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur yang 
memadai 

 100 % 100 % 296,000,000 526,993,300 
APB

D 
- 100 % 865,600,000 

1.19.1.1
9.01.02.
046 

Pemeliharaan 
rutin berkala 
sarana prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana 
prasarana 

aparatur yang 
dipelihara 

Jumlah sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 

Kab. 
Lum
ajang 

9 Jenis 9 Jenis 196,000,000 182,400,000 
APB

D 
- 9 Jenis 215,600,000 

1.19.1.1
9.01.02.
045 

Pembangunan/pe
ngadaaan & 
rehabilitasi sarana 
prasarana 
aparatur 
 
 
 

Jumlah sarana 
& prasarana 

aparatur yang 
disediakan i 

Jumlah sarana 
& prasarana 
aparatur yang 
disediakan 

Kab. 
Lum
ajang 

9 Jenis 11 Unit 100,000,000 344,593,300 
APB

D 
- 18 Unit 650,000,000 
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1.19.1.1
9.01.06 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

Persentase 
pelaporan 

capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 

Persentase 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 
yang tersusun 

 100 % 100 % 34,837,000 14,777,000 
APB

D 
- 100 % 38,320,700 

1.19.1.1
9.01.06.
001 

Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja & ihtisar 
realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

Jumlah 
laporan 

capaian kinerja 
& ihtisar 
realisasi 

kinerja yang 
disusun 

Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja yang 
disusun 

Kab. 
Lum
ajang 

1 Dokumen 1 Dokumen 3,630,000 3,002,000 
APB

D 
- 

1 
Dokumen 

3,630,000 

1.19.1.1
9.01.06.
002 

Penyusunan 
laporan keuangan 
semesteran dan 
pragnosis 
realisasi 
anggaran 
 
 
 
 
 

Jumlah 
dokumen 

laporan 
keuangan 
semesteran & 

pragnosis 
realisasi 
anggaran yang 

disusun 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
pragnosis 
realisasi 
anggaran yang 
disusun 

Kab. 
Lum
ajang 

2 Dokumen 2 Dokumen 3,630,000 3,230,000 
APB

D 
- 

2 
Dokumen 

3,993,000 

1.19.1.1
9.01.06.
003 

Penyusunan 
laporan keuangan 
akhir tahun 

Jumlah 
dokumen 

laporan 
keuangan 
akhir tahun 

yang disusun 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

Kab. 
Lum
ajang 

1 Dokumen 1 Dokumen 5,357,000 4,525,000 
APB

D 
- 

1 
Dokumen 

5,892,700 

1.19.1.1
9.01.06.
007 

Penyusunan RKA 
SKPD 

Jumlah 

dokumen RKA 
SKPD yang 

disusun 
 
 

 
 
 
 

Jumlah 
dokumen RKA 
SKPD yang 
disusun 

Kab. 
Lum
ajang 

2 Dokumen 2 Dokumen 22,220,000 4,020,000 
APB

D 
- 

2 
Dokumen 

24,442,000 
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1.19.1.1
9.01.25 

Program 
pembinaan 
kepemudaan 

Persentase 
peningkatan 

pembinaan 
kepemudaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

 85 % 85 % 1,600,000,000 939,100,000 

APB
D/DB
HCH

T 

- 90 % 1,605,723,142 

1.19.1.1
9.01.25.
002 

Pembinaan/fasilit
asi organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

Jumlah 
Organisasi 

kepemudaan & 
Kepramukaan 
yang dibina 

Jumlah 
Organisasi 
Kepemudaan 
dan 
Kepramukaan 
yang dibina 

Kab. 
Lum
ajang 

25 Organisasi 25 Organisasi 100,000,000 0 
APB

D 
- 

25 
Organisasi 

330,000,000 

1.19.1.1
9.01.25.

003 

Pembinaan 
aktifitas 
kepemudaan 

Jumlah 

pemuda yang 
difasilitasi 
dalam aktifitas 

kepemudaan 

Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam aktifitas 
kepemudaan 

Kab. 
Lum
ajang 

151 pemuda 151 pemuda 1,500,000,000 939,100,000 
APB

D 
- 

160 
Pemuda 

1,275,723,142 

1.06.1.1
9.01.25 

Program 
pembinaan 
lingkungan 
sosial 
 
 
 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 

diberdayakan 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan  30 % 30 % 200,000,000 0 

DBH
CHT 

- 50 % 220,000,000 

1.06.1.1
9.01.25.
018 

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

Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 

dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

Kab. 
Lum
ajang 

Jumlah 
pemuda 
yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberdaya
an 
kepemudaan 

25 Pemuda 200,000,000 0 
DBH
CHT 

- 
30 

Pemuda 
220,000,000 

1.19.1.1
9.01.26 

Program 
pembinaan 
keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 

pembinaan 
keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

 58,6 % 58,6 % 22,500,000,000 3,482,630,700 
APB

D 
- 62 % 26,795,441,898 

1.19.1.1
9.01.26.
001 

Pembinaan 
olahraga prestasi 

Jumlah Cabor 
yang dibina 

 
 
 

 
 

Jumlah Cabor 
yang dibina 

Kab. 
Lum
ajang 

29 Cabor 29 Cabor 2,500,000,000 617,089,600 
APB

D 
- 29 Cabor 1,650,000,000 
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1.19.1.1
9.01.26.
002 

Pembinaan 
olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

Jumlah 
masyarakat / 

aparatur yang 
berpartisipasi 
dalam 

olahraga 
rekreasi 
 

Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dipelihara Kab. 

Lum
ajang 

10,500 
Orang 

10,500 
Orang 

2,000,000,000 311,100,000 
APB

D 
- 

11,000 
Orang 

605,000,000 

1.19.1.1
9.01.26.
003 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
olahraga 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
olahraga yang 
terpelihara 

Jumlah sarana 
olahraga yang 
dipelihara 

Kab. 
Lum
ajang 

5 Sarana 5 Sarana 
14,035,000,000 

 

2,330,057,800 

APB
D 

- 5 Sarana 22,866,163,255 

   Jumlah 
prasarana 

olahraga yang 
dibangun 

 2 Prasarana 1 Prasarana 3,465,000,000 
APB

D 
- 1 Sarana  1,674,278,643 

  
  

JUMLAH 
 

26,228,537,000 6,126,042,350 
 

  31,062,538,844 
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3. 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 perjanjian kinerja 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 984,240,000 

    Pembinaan 
lingkungan sosial 0 

2. Meningkatnya 
atlit berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlit beprestasi 

84,2% 

Pembinaan 
keolahragaan 

3,410,016,600 

  Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5% 

    Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

516,993,300 

    Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1,410,015,450 

    Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

14,777,000 

     JUMLAH 6,336,042,350 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

A. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Tahun 2020 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam 

indikatornya dan target kinerja, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan 

hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, sesuai dengan yang 

dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis ( RENSTRA ), 

Rencana Kerja ( RENJA ), dan Perjanjian Kinerja ( PK ), adapun analisis capaian 

kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2020 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
TARGET 

( % ) 
 

REALISASI 
( % ) 

CAPAIAN 
( % ) 

Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,9  2,3 10,8 

Meningkatnya atlit 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 
 

Persentase atlit 
berprestasi 

84,2  66,3 79 

 Persentase 
peserta olahraga 
rekreasi 

87,5  17 19 

 

Dari tabel capaian kinerja tahun 2020 di atas, bahwasannya realisasi kinerja 

pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini melaksanakan pelayaanan 

di Bidang Kepemudaan dan keolahragaan tidak memenuhi target kinerja, hal ini 

karena adanya pandemic covid-19 serta self blocking anggaran sehingga 

berdampak pada pelaksanaan program / kegiatan tidak terlaksana secara 

maksimal. 

Sasaran I : Meningkatnya pemuda berprestasi dengan indicator kinerja persentase 

pemuda berprestasi 

    Jumlah Pemuda berprestasi 

-----------------------------------------------x 100 

Jumlah Pemuda yang dibina dalam 

aktifitas kepemudaan 

  4 pemuda 

------------------x 100 =  2.3 % 

177 pemuda 

 

Pemuda berprestasi : Pemuda yang memperoleh suatu penghargaan, 

mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu 

yang inovatif, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian 
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 Dari 37 pemuda ( 20,9 % ) yang ditargetkan berprestasi di Tahun 

2020 yang berasal dari unsur Paskibraka, Pemuda pelopor dan 

pemuda Utama, hanya terealisasi 4 pemuda ( 2,3 % ) dari unsur 

pemuda pelopor dan pemuda utama, dengan tingkat capaian     

10,8 %. 

 Upaya meningkatkan prestasi pemuda dilakukan melalui program 

pembinaan kepemudaan yang meliputi : 

- Pembinaan aktifitas kepemudaan yang meliputi Pembinaan 

Paskibraka, pemuda pelopor dan pemuda utama serta 

pembinaan Korsik dan GWB  

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dengan 

melaksanakan pembinaan serta sosialisasi menejemen terdadap 

Organisasi kepemudaan  

- Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda. 

 

 Pemuda berprestasi Tahun 2020 sebanyak 4 Pemuda dari unsur pemuda 

pelopor dan pemuda utama. 

NO NAMA BIDANG / JENIS PRESTASI 

1. ASRIAFI ATH THA'ARIQ, S.ST 
Juara I Jatim Pemuda pelopor 
bidang SDA dan Lingkungan 

2. WARDATUL JANNAH 
Juara 2 pemuda pelopor bidang 
inovasi dan tehnologi 

 

 Juara 1 tingkat Nasional Video 
Instagram Perhumas-indonesia 
Mawea.id-UripUrup dalam Pandemi 
Covid-19 

 
 Juara 2 Tingkat Nasional Perhumas-

Indonesia Sehat Jiwa dan Raga 
diera New Normal 

3. IMAN BAGUS SUSENO 
Pemuda Utama jatim Bidang 
penyadaran 

4. 
OKTAVIANSYAH PURWO 
BRAMASTYO 

Pemuda Utama Jatim 

 

 Juara 1 Nasional Lomba Disain 
Aplikasi Inovatif dan Inspirasi untuk 
Covid 19 di Indonesia Sub-Lomba 
Robot Ditmawan ITS 2020 

 

Sasaran II :  Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi 

dengan indikator kinerja : 

 Persentase atlit berprestasi 

   Jumlah atlit berprestasi 

---------------------------------------------x 100 

Jumlah atlit berprestasi pada tahun 

akhir perencanaan 

   63 Atlet 

------------------x 100 =  66,3 % 

   95 Atlet 
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Atlit berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan dalam even 

olahraga ( single / multy event ), mempengaruhi / menginspirasi orang lain 

dan dapat menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga ) 

 

 Target Atlet berprestasi yang dibina oleh Dispora dan KONI 

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebanyak 80 atlet baik dalam 

kejuaraan single event maupun multy event, hanya terealisasi 63 

atlet dari 11 Cabang Olahraga dengan perolehan 71 medali dari 

event provinsi ( 12 medali ), nasional ( 8 medali ) dan 

internasional ( 3 medali ) : 

- Emas  : 21 medali 

- Perak  : 29 medali 

- Perunggu : 21 medali 

 Persentase peserta olahraga rekreasi 

   Jumlah Peserta olahraga 

rekreasi 

---------------------------------------------x 100 

Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada 

tahun akhir perencanaan 

   2,000 

------------------x 100 =  17 % 

   12,000 

 

 Target peserta olahraga rekreasi adalah 10,500 ( 87,5 % ) 

peserta yang didapat dari penyelenggaraan olahraga tradisional 

dan rekreasi, terealissi 2,000 peserta ( 17 % ) 

Upaya meningkatkan prestasi atlet dan penegembangan olahraga 

rekreasi dilakukan melalui program pembinaan keolahragaan yang 

meliputi pembinaan olahraga prestasi, pembinaan olahraga 

tradisional dan rekreasi serta pemeliharaan dan peningkatan sarana 

dan prasarana olahraga. 

 

2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

2019 2020 ( % ) 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

pemuda 

berprestasi 

Persentase 

pemuda 

berprestasi 

20,3 42,9 211  20,9  2,3 10,8 

Meningkatnya 

atlet berprestasi 

dan 

pengembangan 

olahraga 

rekreasi 

Persentase 

atlit 

beprestasi 

78,9 152 192  84,2  66 79 

Persentase 

peserta 

olahraga 

rekreasi 

83,3 154 185  87,5   17  19  
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Dari perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 dengan 2020 diatas, dapat 

dilihat bahwasannya ada perbedaan kenaikan dari angka target kinerja, namun 

dari segi realisasi capaian terjadi penurunan capain kinerja bahkan tahun 2020 

capaian kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya permasalahan covid-19 dan 

self blocking anggaran yang berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan program 

/ kegiatan di tahun 2020. 

3. Perbandingan capaian kinerja dengan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2019 

 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

Target 
Realisasi 
2019 ( % ) 

Realisasi 
2020 ( % ) 

2019 
( % ) 

2020 
( % ) 

2021 
( % ) 

2022 
( % ) 

2023 
( % ) 

Reali
sasi 

Capaia
n 

Ralis
asi 

( % ) 

Capa
ian 

( % ) 

Tujuan : 
 

Meningkatkan 
pemberdayaan 
pemuda serta 
prestasi dan 
budaya 
olahraga 

Persentase 
pemuda dan 
atlet 
berprestasi 

41 43 45 46,7 48,9 80,9 198,2 25 57 

Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

20,3 20,9 21,5 20,9 21,5 42,9 211 2,3 10,8 

Meningkatnya 
atlet berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlet 
berprestasi 

78,9 84,2 89,5 94,7 100 152 192 66 79 

 

Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

83,3 87,5 91,7 95,8 100 154 185 17 19 

 

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan 
 

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 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 masih adanya permasalahan terkait wabah covid-19 yang sampai 

saat ini belum selesai serta adanya self blocking dan perubahan anggaran, hal ini 

tentunya berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan dimana pada 

bidang olahraga kegiatan / event  yang terkait olahraga prestasi dan rekreasi terjadi 

penundaan bahkan ada yang ditiadakan ( POPKAB, POPDA, kejuaraan single event 

di masing-masing cabang olahraga, dll), namun ada beberapa cabor yang mengikuti 

kejuaraan yang bersifat open ( tidak resmi ) dan uji coba ( bukan kejuaraan resmi ) 

dengan perolehan medali ( emas : 21, perak : 29 dan perunggu : 21 ) sejumlah 63 

atlet dari 11 Cabang olahraga.  
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Pemeliharaan sarana prasarana olahraga tetap dilaksanakan sebagai upaya 

melayani masyarakat dan pelaku olahraga dalam menggunakan fasilitas sarana 

prasarana olahraga serta menunjang proses pembinaan atlet guna persiapan 

Porprov Tahun 2022 mendatang. 

Demikian juga dengan Bidang kepemudaan, Kegiatan yang terlaksana adalah 

pembinaan ( seleksi dan latihan anggota ) drumband Lomba LKBB, seleksi Calon 

Paskibraka tingkat Kabupaten serta seleksi Pemuda Pelopor serta pemuda utama   

( via online ), monitoring kegiatan / aktivitas pemuda di beberapa desa, disamping 

itu adanya penundaan serta kegiatan yang ditiadakan seperti paskibraka, pelatihan 

wirausaha serta sosialisasi & menejemen OKP sehingga berpengaruh pada 

pelaksanaan program / kegiatan serta pencapaian target kinerja di Tahun 2020, dari 

sasaran strategis meningkatnya pemuda berprestasi hanya memperoleh 10,8 %      

( 4 Pemuda berprestasi ) dari  20,9 % ( 37 Pemuda ) yang ditargetkan. 

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 rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai upaya peningkatan 

capaian kinerja kedepan, langkah-langkah yang dilakukan : 

1. Meningkatkan Monitoring dan Identifikasi Organisasi Kepemudaan yang ada 

dan kelompok pemuda serta mensosialisasikan cara mendirikan Organisasi dan 

menejemen OKP sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan 

2. Monitoring kegiatan / aktifitas pemuda di semua Kecamatan 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Unit / Bidang dalam hal 

penyusunan / perencanaan program / anggaran serta dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja  

4. Lebih bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit 

berprestasi; 

5. Meningkatkan kopetensi pelatih olahraga 

6. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi ke Cabang Olahraga 

7. Lebih Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan serta publikasi sarana 

dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga; 

8. Pemberian reward / penghargaan atlit disesuaikan dengan tingakatan prestasi 

dan mengacu pada aturan yang berlaku 

9. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas 

kepemudaan; 

10. Pelatihan kewirausahaan / menejemen untuk lebih memperhatikan keterwakilan 

pemuda dari wilayah / kecamatan. 

11. Fasilitasi pengiriman atlet dalam kejuaraan open dan uji coba 

12. Bantuan sarana olahraga ke masyarakat dan beberapa cabor 
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13. Meningkatkan Pembinaan dan Monev ke beberapa komunitas OR rekreasi 

 

Dari upaya penyelesaian masalah / hambatan di atas, tentunya harapannya 

adalah  meningkatkan prestasi secara merata disetiap cabang olahraga dan 

memberdayakan pemuda dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

pemuda sehingga bisa lebih kreatif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu pula 

demi mendukung tercapainya penyelesaian permasalahan tersebut, Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berupaya memaksimalkan sarana 

dan prasrana olahraga yang ada, dengan pemeliharaan secara rutin berkelanjutan 

dan pembangunan sarana prasarana baru sehingga para pelaku olahraga 

senantiasa merasa nyaman, puas dan semua Cabang Olahraga bisa terfasilitasi 

guna mendukung peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga di Kabupaten 

Lumajang 

 

5. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA % Efisi
ensi 
( % ) 

P R 
C  

(%) 
T R % 

1. Meningkatn
ya pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

984,240,000 930,481,200 94,5 20,9 2,3 10,8 
 

-83,7 

2. Meningkatn
ya atlit 
berprestasi 
dan 
pengemban
gan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase 
atlit 
berprestasi 

3,410,016,600 3,271,405,016 95,9 

84,2 66 79 

2,1 

  Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

87,5 17 19 

  
 

Persentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
yang 
memadai 

516,993,300 465,834,099 90,1 100 100 100 9 

  Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 
 

1,410,015,450 1,321,762,207 93,7 100 100 100 6,3 

  Persentase 
dokumen 
pelaporan 
kinerja dan 
keuangan 
yang 
tersusun 

14,777,000 14,772,000 100 100 100 100 0 

 



21 
Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2020 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang 

1. Meningkatnya pemuda berprestasi 

Dengan indikator kinerja persentase pemuda berprestasi, Target kinerja pada 

sasaran strategis ini 20,9 % dengan realisasi 2,3 % sehingga capaian kinerjanya 

adalah 10,8 %, sedangkan pagu anggaran sebesar Rp. 984,240,000 terealisasi 

Rp. 930,481,200 (94,5 % ), maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran pada 

sasaran strategis ini adalah -83  %. 

2. Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi 

Sasaran strategis ini mempunyai 2 ( dua ) indikator kinerja : 

 Persentase atlet berprestasi  

Target kinerja 84,2 % dan terealisasi 66 %, sehingga capaian kinerjanya 

capaian kinerjanya 79 %, maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 2,1 % 

 Persentase peserta olahraga rekreasi 

Target kinerja 87,5 % dan realisasinya 17 %, sehingga capaian kinerjanya     

19 %. 

Dari kedua indikator kinerja diatas terdapat pagu anggaran Rp. 3,410,016,600, 

terealisasi Rp. 3,271,405,016 ( 95,9 % ), maka tingkat efisiensi kinerja dengan 

anggaran adalah 2,1 %. 
 

6. Analisis Program dan kegiatan 

NO 
Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

 
1 

 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 

100 100 

Pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 

Jumlah 
jenis 
pelayanan 
administrasi 
& 
operasional 
yang 
dipenuhi 

30 
Jenis 

30 
Jenis 

 

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

target kinerja 100 % selama 12 bulan, Tahun 2020 ini terealisasi                       

Rp. 1,321,762,207 ( 93,7 % ) dengan capaian kinerja 100 % dan efisiensi kinerja 

dan anggaran 6,3 % yang merupakan pemenuhan dari 30 jenis pelayanan 

administrasi dan operasional kantor selama 12 bulan dan program ini telah 

memenuhi target kinerja pada 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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NO 
Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

 
2 

 
Peningkata
n sarana 
dan 
prasarana 
aparatur 

Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur 
yang 
memadai 
 

100 100 

Pemelihara
an rutin 
berkala 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur 
yang 
dipelihara 

9 
Jenis 

9 
Jenis 

   

  

Pembangu
nan / 
pengadaan 
dan 
rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur 
yang 
disediakan 

11 
Jenis 

11 
Jenis 

 

Dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 516,993,300 dan target 

kinerja 100 %, Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 465,834,099 ( 90,1 % ) dengan 

capaian kinerja 100 %, efisiensi kinerja dan anggaran 9,9 % serta memenuhi target 

kinerja di Tahun 2020. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi 

aparatur merupakan hal penting dalam menunjang kinerja aparatur sehingga dalam 

proses pelaksanaanya untuk lebih dioptimalkan. 

 

NO 
Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

 
3 

 
Peningkatan 
pengemban
gan sistem 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 

 
Persentase 
dokumen 
pelaporan 
kinerja dan 
keuangan 
yang 
tersusun 

100 100 

Penyusuna
n laporan 
capaian 
kinerja dan 
ihtisar 
realisasi 
kinerja 
SKPD/ 
LAKIP 

Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja & 
ihtisar 
realisasi 
kinerja yang 
disusun 

1 
Dok 

1 
Dok 

   

  

Penyusuna
n laporan 
keuangan 
semesteran 
dan 
prognosis 
realisasi 
anggaran 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
prognosis 
realisasi 
anggaran 
yang disusun 

2 
Dok 

2 
Dok 

   

  

Penyusuna
n laporan 
keuangn 
akhir tahun 

Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

1 
Dok 

1 
Dok 

   

  

Penyusuna
n RKA 
SKPD 

Jumlah 
dokumen 
RKA SKPD 
yang disusun 

2 
Dok 

2 
Dok 
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Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 14,777,000 dengan target kinerja 

100 %, Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 14,772,000 ( 100 %) dengan capaian kinerja 

100 %. 

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 

 

NO 
Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

 
4 

 
Peningkatan 
kepemudaan 

 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

 
85 

 
96,6 

Pembinaan 
/ fasilitasi 
organisasi 
kepemudaa
n dan 
kepramuka
an 

Jumlah 
organisasi 
kepemudaa
n dan 
kepramuka
an yang 
dibina 

25 
Orga
nisas

i 

0 

   

  

Pembinaan 
aktifitas 
kepemudaa
n 

Jumlah 
pemuda 
yang 
difasilitasi 
dalam 
aktifitas 
kepemudaa
n 

151 
pem
uda 

171 
pemu

da 

 

Dengan pagu anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp. 984,240,000 dan target 

kinerja 85 %, Tahun 2020 ini terealisasi Rp. 930,481,200 ( 94,5 % ) dengan capaian 

kinerja 114 % yang merupakan realisasi dari pembinaan Drumband, Lomba LKBB 

dan seleksi Calon Paskibraka tingkat Kabupaten dan seleksi pemuda pelopor dan 

pemuda utama dengan efisiensi kinerja dan anggaran sebesar 19,5 %, Pelaksanaan 

program / kegiatan Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, hal ini 

dikarenakan adanya 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.  

1. Pembinaan paskibraka hanya terlaksana LKBB dan seleksi calon paskibraka, 

sedangkan pelaksanaan pelatihan ditiadakan, karena mengikuti kebijakan dan 

petunjuk dari Menteri Sekretaris Negara dan Kementrian Pemuda dan Olahraga 

yang meniadakan kegiatan paskibraka di Tahun 2020 ini, pelaksanaan seleksi 

pemuda pelopor dan pemuda utama dilaksanakan secara online. 

2. Pembinaan / fasilitasi Organisasi Kepemudaan tidak dilaksanakan dikarenakan 

adanya self blocking anggaran 

Adapun langkah – langkah yang dilakukan guna meminimalisir kegagalan dalam 

pencapaian kinerja serta upaya dalam persiapan pelaksanaan program, adalah : 

1. Lebih Memaksimalkan kerja sama team / antar Unit kerja dalam 

melaksanakan setiap program dan kegiatan sehingga dapat terselenggara 

dengan baik dan lancar;   
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2. Bersinergi dengan Organisasi Kepemudaan dan komunitas / Kelompok 

Pemuda di Kabupaten Lumajang, dengan harapan dalam pelaksanaan 

kegiatan tepat sasaran; 

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

ataupun pelaksanaan program / kegiatan; 

4. Monitoring dan Pendataan aktifitas pemuda, Organisasi kepemudaan dan 

organisasi social kemasyarakatan serta kewirausahaan pemuda di beberapa 

Desa / Kecamatan. 

 

NO 

Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

 
5 

 
Pembinaan 
lingkungan 
sosial 

Persentase 
peningkata
n pemuda 
yang 
diberdayak
an 

30 0 

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

Jumlah 
pemuda 
yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberday
aan 
kepemudaa
n 

20 
pem
uda 

0 

 

Dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 150,000,000 yang sumber 

dananya dari DBHCHT dan target kinerja 30 %, 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 

NO 

Program Capaian Kegiatan Capaian 

Uraian Indikator 
T 

( % ) 
R 

( % ) 
Uraian Indikator T R 

6 Pembinaan 
keolahraga
an 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

58,6 64,7 

Pembinaan 
olahraga 
prestasi 

Jumlah 
cabor yang 
dibina 

29 
Cabor 

12 
Cabor 

   

  

Pembinaan 
olahraga 
tradisional 
dan 
rekreasi 

Jumlah 
masyarakat
/aparatur 
yang 
berpartisipa
si dalam 
olahraga 
rekreasi 

10,000 
Orang 

2000 
Orang 

   

  

Peningkata
n sarana 
dan 
prasarana 
olahraga 

Jumlah 
prasarana 
olahraga 
yang 
dipelihara 
 

5 
Prasar

ana 

5 
Prasara

na 

   

  

 Jumlah 
prasarana 
olahraga 
yang 
dibangun 

2 
Prasar

ana  

1 
Prasara

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

target kinerja 58,6 %, dengan realisasi kinerja 38 % dan anggaran                        

Rp. 3,271,405,016 ( 96 % ) Program ini 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 ( tidak 

resmi ) dan uji coba, 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.  

Terkait dengan 2 prasarana yang dibangun ( sirkuit BMX dan sepatu roda ) hanya 

terealisasi 1 prasarana, hal ini dikarenakan 1 prasarana ( sirkuit sepatu roda ) yang 

lokasinya di Desa Condro anggarannya dialihkan ke BKK Desa Condro Kecamatan 

Pasirian. 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam upaya meminimalisir kendala 

pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2020 : 

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. Tetap melaksanakan senam rekreasi bagi ASN yang dilaksanakan di Kantor / 

Dinas masing-masing dalam upaya membudayakan olahraga kepada 

masyarakat dan ASN 

6. Pembinaan dan Monotoring langsung perkumpulan / komunitas olahraga 

rekreasi 

7. Pembentukan FORMI ( Forum Olahraga Rekreasi masyarakat Indonesia ) yang 

merupakan induk organisasi yang mewadahi olahraga rekreasi 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kelayakan dan kekurangan sarana 

prasarana olahraga yang dikelola. 

9. Melakukan kerjasama lintas sector ataupun dengan pihak ketiga 
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10. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pemeliharaan dan pembangunan 

sarana prasarana olahraga 

11. Pemberian reward bagi atlet dan pelatih berprestasi 

12. Fasilitasi pengiriman atlet dalam kejuaraan. 

 
 

B. REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Perubahan Tahun 2020 

pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ( Belanja 

langsung ) yaitu sebesar Rp. 6,336,042,350 tahun anggaran 2020 telah 

direalisasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar                       

Rp.6,004,254,522 ( 94,7 % ) dengan sisa anggaran sebesar                                  

Rp. 331,787,827 dengan rincian sebagai berikut : 

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
( Rp ) 

REALISASI 
( Rp ) 

%  
SISA 

ANGGARAN 
( Rp ) 

1. Program 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

1. Pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran 

1,410,015,450 1,321,762,207 93,7 88,253,243 

2. Program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

1. Pembangunan/p

engadaan dan 

rehabilitasi 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

334,593,300 322,583,299 96,4 12,010,001 

 2. Pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

182,400,000 143,250,800 78,5 39,149,200 

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 3,230,000 100 0 

 3. Penyusunan 

laporan 

keuangan akhir 

tahun 

4,525,000 4,525,000 100 0 
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4. Penyusunan 

RKA SKPD 
4,020,000 4,020,000 100 0 

4. Pembinaan 

kepemudaan 

 

1. Pembinaan/fasil

itasi organisasi 

kepemudaan 

dan 

kepramukaan 

50,000,000 0 0 50,000,000 

 2. Pembinaan 

aktifitas 

kepemudaan 

934,240,000 930,481,200 99,6 2,383,800 

5. Program 

pembinaan 

lingkungan 

sosial 

1. Pembinaan dan 

pelatihan kerja 

bagi tenaga 

kerja & 

masyarakat/pe

muda pemula 

0 0 0 0 

6. Pembinaan 

keolahragaan 

1. Pembinaan 

olahraga 

prestasi 

562,849,600 520,415,300 92,4 42,434,300 

 2. Pembinaan 

olahraga 

tradisional dan 

rekreasi 

458,250,000 429,170,000 93,6 29,080,000 

 3. Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

olahraga 

2,388,917,800 2,321,819,716 97 67,097,283 

JUMLAH 6,336,042,350 6,004,254,522 94,7 331,787,827 

 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

Program ini merupakan pemehuhan pelayanan administrasi dan operasional bagi 

ASN, serta menunjang dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja utama, 

dengan pagu anggaran Rp. 1,410,015,450  terealisasi Rp. 1,321,762,207             

( 93,7 %) dan sisa anggaran Rp. 88,253,243; 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Program ini melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor serta 

penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana kantor guna mendukung 

pelaksanaan kinerja bagi aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 516,993,300 

terealisasi Rp. 465,834,099 ( 90,1 % ) dan sisa anggarannya Rp. 51,159,201. 

3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Program ini melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang 

merupakan dokumen pertanggungjawaban atas perencanaan, pelaksanaan 

kinerja dan keuangan, dengan pagu anggaran Rp. 14,777,000 terealisasi         

Rp. 14,772,000 ( 100 % ) dan sisa anggarannya Rp. 5,000. 
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4. Program Pembinaan kepemudaan 

Program ini melaksanakan pembinaan bagi pemuda yang meliputi pembinaan 

aktifitas pemuda dan Organisasi Kepemudaan dengan pagu anggaran             

Rp. 984,240,000, terealisasi Rp. 930,481,200 ( 94,5 % ) dan sisa anggaranya  

Rp. 53,758,800. 

5. Program pembinaan lingkungan social 

Program ini melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan 

merupakan program DBHCHT, dengan pagu anggaran Rp. 150,000,000, karena 

adanya self blocking, program ini tidak dilaksanakan. 

6. Program pembinaan keolahragaan 

Program ini melaksanakan pembinaan olahraga yang meliputi pembinaan 

olahraga prerstasi, olahraga tradisional dan rekreasi serta pemeliharaan srana 

dan prasarana olahraga denga pagu anggaran Rp. 3,410,016,600 terealisasi   

Rp. 3,271,405,016 ( 95,9 % ), dan sisa anggarannya Rp. 138,611,584. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

Laporan Kinerja tahun 2020  ini merupakan pertanggungjawaban kinerja, baik 

keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) serta target kinerja yang sudah ditetapkan selama 

kurun waktu Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2020, 

Perjanjian Kinerja dan Rencana aksi Tahun 2020. Pelaksanaan progam / kegiatan di 

Tahun 2020 ini telah terlaksana namun pencapaian target kinerja tidak tercapai, hal ini 

karena adanya permasalahan terkait wabah covid-19 serta self blocking dan perubahan 

anggaran 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. 

 

Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran 

strategis pada Tahun 2020 target kinerja tidak tercapai : 

 Meningkatnya pemuda berprestasi dengan indicator kinerja persentase pemuda 

berprestasi dengan target kinerja 20,9 % hanya terealisasi 2,3 % ( 4 pemuda 

berprestasi dari 37 pemuda yang ditargetkan di tahun 2020 ). 

 Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi, dengan 

indikator kinerja : 

- Persentase atlet berprestasi dengan target kinerja 84,2 % hanya terealisasi   66 % 

( 63 atlet berprestasi dari 80 atlet yang ditargetkan di tahun 2020 ) 

- Persentase peserta olahraga rekreasi dengan target kinerja 87,5 % hanya 

terealisasi 17 % ( 2,000 peserta dari 10,500 peserta yang ditargetkan ). 

Beberapa permasalahan yang dihadapi di Tahun 2020 yang menyebabkan tidak 

tercapaianya target kinerja : 

1. Adanya penundaan dan pembatalan event kejuaraan / perlombaan baik olahraga 

prestasi maupun olahraga rekreasi 

2. Adanya pembatalan kegiatan kepemudaan seperti Pembinaan Paskibraka, sosialisasi 

menejemen Organisasi kepemudaan serta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 

3. Belum maksimalnya sarana prasarana baik keolahragaan maupun kepemudaan 

4. Belum maksimalnya data-data terkait kepemudaan dan keolahragaan 
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Permasalahan ini menjadi stimulant kedepannya untuk lebih berupaya 

meningkatkan kinerja dengan lebih memaksimalkan langkah-langkah yang sudah 

dilakukan dan lebih  meningkatkan kerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga maupun pihak lain yang ikut mendukung pelaksanaan program / kegiatan, 

serta pelaksanaan monitoring setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan 

dan realisasi program / kegiatan guna pemenuhan target kinerja kedepan yang lebih 

baik dalam upaya mendukung terwujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang yang 

tertuang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023, khususnya pembangunan dan pelayanan 

di bidang kepemudan dan keolahragaan, untuk itu sebagai bahan rekomendasi dalam 

upaya meningkatkan kinerja kedepan agar lebih baik, antara lain : 

1. Meningkatkan Monitoring dan Identifikasi aktifitas pemuda, Organisasi Kepemudaan 

yang ada dan kelompok pemuda di semua Kecamatan 

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Unit / Bidang dalam hal penyusunan / 

perencanaan program / anggaran serta dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya 

pencapaian target kinerja  

3. Lebih bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit berprestasi 

4. Meningkatkan kopetensi pelatih olahraga, Monitoring dan evaluasi ke Cabang 

Olahraga serta komunitas OR Rekreasi 

5. Lebih Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan serta publikasi sarana dan 

prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga 

6. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas kepemudaan; 

7. Pelatihan kewirausahaan / menejemen untuk lebih memperhatikan keterwakilan 

pemuda dari wilayah / kecamatan. 

 

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat  disajikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta sebagai evaluasi dan upaya perbaikan kedepannya untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal pelayanan di bidang kepemudaan dan 

keolahragaan. 

 
 

Lumajang, 28 Januari 2021 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 
 

PAIMIN, AP. MM 
NIP. 19730403 199311 1 002 
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LAMPIRAN : 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 

4. Data prestasi pemuda dan atlet 2020 


