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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 

2021 ini dengan baik. 

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program / 

kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pemuda 

dan Olahraga Tahun 2018-2023.  

Rencana Kerja Tahun 2021 ini juga di buat untuk melaksanakan program dan 

kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pemuda dan Olahraga serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan 

Tahun 2020. 

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2021 ini. Semoga rencana 

kerja ini bisa terlaksana dengan baik. 

 

 

Lumajang, 12 Agustus 2020 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 
 
 

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

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana 

Strategis 5 ( lima ) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja 

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten 

Lumajang dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang guna mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan setiap tahunnya. 
 

Dalam hal menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 ini, Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu 

melalui proses yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan 

fungsi tersebut serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka 

program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang 

tersedia. 
 

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan 

bidang yang harus dipertanggungjawabkan, setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir. 
 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana 

penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana kerja perangkat 

daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan 

dana di dalam APBD. 
 

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang : 
 

a) Arahan operasional bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021; 
 

b) Merupakan acuan bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang untuk menentukan rencana kebutuhan belanja kegiatan dan 

program serta pencapaian rencana pendapatan Tahun 2021; 

c) Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil 

kegiatan dan program dalam tahun dimaksud. 
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Analisis kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang 

dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka 

peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

 
B. Landasan Hukum 

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan 

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2021 ini 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah               

( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 

2025; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  Lumajang Tahun  2018 – 

2023; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

17. 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. 
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C. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah : 

 

a. Maksud : 
 

1. Sebagai dokumen perencanaan ditahun 2021 yang dijadikan pedoman atau 

acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang  dalam satu tahun anggaran; 
 

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan 

prioritas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2021; 

3. Mendorong sistem kerja yang yang efektif dan efisien dengan membangun 

acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja; 
 

4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana dalam 

pelayanan investasi dan pelayanan publik. 
 

5. Merupakan   tolok   ukur   keberhasilan program dan kegiatan serta pelayanan 

publik Tahun 2021. 
 

b. Tujuan : 
 

1. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang                

di wujudkan dalam jangka waktu satu tahun; 
 

2. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang 

berkelanjutan; 
 

3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ); 
 

4. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa 

depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang 

rasional dan logis; 
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D. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 

Menjelaskan secara singkat evaluasi pelaksanaan program kegiatan, 

pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dan evaluasi capaian kinerja 

tahun 2020 pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang. 

 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

Menjelaskan terkait perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

yang didasarkan atas isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang 

terkait dengan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

kabupaten Lumajang. 

 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

BAB V : PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan terkait dengan penyusunan rencana kerja 

Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2021. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 

TAHUN 2019 

 

 

 

Evaluasi pelaksanaan kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang tahun yang lalu ( 2019 ) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan 

kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, adapun evaluasi kinerja 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

 
A. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan capaian Rencana 

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

 
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : 

a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1,274,502,400 dan target 

kinerja 26 jenis pelayanan bagi aparatur selama 12 Bulan, Tahun 2019  

terealisasi Rp. 1,154,725,003 ( 92,6 % ), sisa anggaran Rp. 92,777,397, 

dengan realisai kinerja 26 jenis pelayanan ( 100 % ) dengan efisiensi kinerja 

dan anggaran  7 % serta kegiatan ini telah memenuhi target kinerja pada 

Tahun 2019, Pelayanan administrasi dan operasional Kantor terhadap 

aparatur merupakan pemenuhan pelayanan rutin dalam waktu 12 bulan, hal 

ini  merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja guna mendapatkan 

kepuasan bagi aparatur dalam hal pelayanan administrasi dan operasional 

kantor. 

 
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: 

a. Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 84,570,000 dan target 

kinerja 6 jenis, Tahun 2019 terealisasi Rp. 83,520,000 ( 98,8 % ) dengan 

capaian kinerja 5 jenis ( 83,3 % ) dan sudah memenuhi target kinerja pada 

triwulan IV tahun 2019, penyediaan sarana dan prasarana untuk lebih 

disesuiakan dengan fungsi dan penggunaan bagi masing-masing aparatur 

guna mendukung pemenuhan target kinerja di setiap Bidang. 
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b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur. 

Kegiatan ini tahun 2019 terealisasi Rp. 157,491,500 ( 88,4 %) dengan 

capaian kinerja 8 jenis ( 100 % ), efisiensi kinerja dan anggaran sebesar   

11,6 % serta memenuhi target kinerja pada tahun 2019, kedepannya 

pemeliharaan sarana prasana untuk lebih dioptimalkan, karena merupakan 

penunjang dalam pelaksanaan kinerja aparatur. 

 
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan, terdiri dari kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD/ 

LAKIP 

Kegiatan ini sudah terealisasi 100 % pada Triwulan I Tahun 2019, dan 

untuk menghasilkan dokumen laporan kinerja yang lebih baik, hendaknya 

dalam proses penyusunannya agar lebih dimaksimalkan. 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi 

anggaran. 

Kegiatan ini sudah terealisasi 100 %, dalam proses penyerapan anggaran 

untuk lebih disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga 

target realisasi anggaran dapat terpenuhi serta sesuai jadwal yang sudah 

ditentukan. 

c. Penyusunan laporan keuangn akhir tahun. 

Kegiatan ini sudah terealisasi 100 % pada Triwulan I Tahun 2019, 

penyusunan laporan keuangan akhir tahun hendaknya terselesaikan 

dengan tepat waktu. 

d. Penyusunan RKA SKPD. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 20,200,000 dan target 

kinerja 2 Dokumen, terealisasi Rp. 18,950,000   ( 93,8 % ) dengan capaian 

kinerja 2 Dokumen ( 100 % ), efisiensi kinerja dan anggaran 6 %, kegiatan 

ini telah memenuhi target kinerja Tahun 2019. Dalam Penyusunan 

dokumen RKA hendaknya indikator dan target kinerjanya lebih 

memperhatikan / menyesuaikan dokumen perencanaan ( Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja ) sehingga akan selaras serta dalam 

pelaksanaannya akan lebih akuntabel sesuai dengan tujuan dan sasaran 

strategis yang ingin dicapai. 

 
4. Program Pembinaan lingkungan sosial, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat / 

pemuda pemula. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 150,000,000 yang 

sumber dananya dari DBHCHT dan target kinerja 20 pemuda, sampai 
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dengan triwulan IV Tahun 2019 ini terealisasi Rp. 148,000,000 ( 99 % ) 

dengan capaian kinerja 20 Pemuda ( 100 % ) yang merupakan realisasi 

dari pelaksanaan pelatihan kewirausahaan         ( pembuatan kopi ) bagi 

pemuda di Kabupaten Lumajang, dengan efisiensi kinerja dan anggaran 1 

%, serta memenuhi target kinerja pada Triwulan IV tahun 2019. 

Adapun langkah – langkah keberhasilan pencapaian kinerja diatas, 

dilakukan dengan : 

1. Menyusun konsep rencana pelatihan dengan baik;   

2. Koordinasi dengan mitra kerja / pengusaha kopi dan caffe di Burno 

Kecamatan senduro guna menjadi Nara Sumber pelatihan;  

3. Mengadakan study banding ke sentra kopi yaitu Desa Gombengsari dan 

Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi; 

4. Harapannya dengan ATM ( amati, tiru, modifikasi ) para peserta 

pelatihan bisa mengadopsi keberhasilan tentang perkopian dan 

pemasaran serta pemilihan kopi yang berkualitas. 

 
5. Program pembinaan kepemudaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan / fasilitasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 76,277,500 dan target 

kinerja 25 organisasi, Tahun 2019 ini terealisasi Rp. 72,300,000 ( 94,8 % ) 

dengan capaian kinerja 25 organisasi ( 100 % ) yang merupakan realisasi 

dari Sosialisasi tentang Organisasi kepemudaan, dengan efisiensi kinerja 

dan anggaran 5,2 %, serta memenuhi target kinerja tahun 2019. salah satu 

langkah untuk pencapaian kinerja diatas yaitu  dengan melakukan 

pendataan Organisasi Kepemudaan yang ada dengan pendekatan serta 

mengundang OKP dalam kegiatan sosialisasi tentang bagaimana 

mendirikan organisasi serta pengelolaan menejemen sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

b. Pembinaan aktifitas kepemudaan. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 922,220,000 dan target 

kinerja 143 pemuda, Tahun 2019 ini terealisasi   Rp. 909,257,650 ( 98,6%) 

dengan capaian kinerja 176 pemuda ( 123 % ) yang merupakan realisasi 

dari pembinaan Korsik dan Drumband, Pembinaan pemuda pelopor, dan 

pembinaan Paskibraka tingkat Kabupaten dengan efisiensi kinerja dan 

anggaran sebesar 24,4 %, serta kegiatan memenuhi target kinerja pada 

tahun 2019. salah satu langkah untuk pencapaian kinerja diatas dengan 

memaksimalkan kerja team dalam melaksanakan setiap kegiatan sehingga 

dapat terselenggara dengan baik dan lancar. 
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6. Program pembinaan keolahragaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan olahraga prestasi. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1,358,274,500 dan target 

kinerja 29 Cabor yang dibina, Tahun 2019 ini terealisasi Rp. 1,327,548,750 

( 97,7 % ) dengan capaian kinerja 21 Cabor yang berprestasi ( 72% ) yang 

merupakan capaian dari pengiriman atlit dalam kejuaraan provinsi / 

Nasional, Pekan Olahraga Provinsi, pelaksanaan kompetisi olahraga          

( Futsal, basket dan bola voli ) antar SMU se Kabupaten Lumajang dan 

lomba lari 5K dan Pemberian reward bagi atlit berprestasi, kegiatan ini 

sudah memenuhi target kinerja Tahun 2019. 

Adapun langkah – langkah keberhasilan pencapaian kinerja diatas, 

dilakukan dengan : 

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

berprestasi; 

2. Memberikan bantuan sarana olahraga; 

3. Peningkatan kopetensi pelatih dengan mengadakan pelatihan bagi 

pelatih; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke semua cabor; 

5. Meningkatkan kesejahteraan atlit dengan memberikan reward atau 

penghargaan kepada atlit berprestasi; 

6. Melakukan promosi dan publikasi dalam setiap event olahraga. 

b. Pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 487,700,000 dan target 

kinerja 10,000 orang, Tahun 2019 ini terealisasi Rp. 453,953,400 ( 93 % ) 

dengan capaian kinerja 18,500 orang  ( 185 % ) yang merupakan realisasi 

dari pelaksanaan senam rekreasi aparatur dan masyarakat, Jalan sehat 

Haornas, Lomba Olahraga tradisional, dan Gerak Jalan Tradisional Candil 

dengan efisiensi kinerja dan anggaran 1 %, serta memenuhi target kinerja 

pada tahun 2019. 

Adapun langkah – langkah keberhasilan pencapaian kinerja diatas, 

dilakukan dengan : 

1. Melakukan promosi dan publikasi ( cetak brosur, benner, radio, tv dan 

social media ),  

2. Menjalin kerja sama dengan cabor pendukungdan sekolah melalui 

KKGO dan MGMP maupun koordinasi dan surat himbauan ke Cabang 

Dinas Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang; 

3. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait ( antar OPD ); 

4. Memberikan pelayanan yang baik dalam hal kejujuran, transparansi dan 

sportifitas dan penyelenggaraan event. 
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c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 

Dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3,000,000,000 dan target 

kinerja 5 prasarana yang terprlihara, Tahun 2019 ini terealisasi               

Rp. 2,830,301,265 ( 94 % ) dengan capaian kinerja 5 prasarana yang 

dipelihara ( 100 % ), merupakan realisasi dari pemeliharaan 5 prasarana 

olahraga, dengan efisiensi kinerja dan anggaran sebesar 6 %, serta 

kegiatan ini memenuhi target kinerja pada tahun 2019, salah satu langkah 

untuk pencapaian kinerja diatas dengan Memaksimalkan perencanaan, 

anggaran serta realisasi dalam hal pemeliharaan dan pembangunan 

sarana dan prasarana olahraga sehingga dapat menunjang dalam 

pembinaan atlit dan peningkatan prestasi olahraga. 

 

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut : 
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REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2019 ( n-2 ) 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator kinerja 
program(outcome)/k

egiatan (otput ) 

Target 
kinerja 
capaian 
program 
(Renstra 
Tahun 
2019) 

Realisasi 
target 

kinerja hasil 
program 

dan 
keluaran 

kegiatan s/d 
Tahun 2018 

(n-3) 

Target realisasi kinerja program dan 
kegiatan Tahun 2019 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
renja SKPD 
Tahun 2020 

(n-1) 

Perkiraan realisasi 
capaian target renstra 

SKPD s/d tahun berjalan 

Target Renja 
SKPD Tahun 

2019 (n-2)  

Realisasi 
Renja SKPD 
Tahun 2019 

( n-2) 

Tingkat 
realisasi 

( % ) 

Realisasi 
capaian 

program & 
kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

2020 (n-1) 

Tingkat 
capaian 
realisasi 

target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7 / 6 ) 9 10= ( 5+7+9 ) 11=( 10/4 ) 

 Urusan Wajib          

 Bidang urusan 
kepemudaan dan 
keolahragaan 

         

1.19 1.19.01 
00 25 00 5 2 

Program 
pembinaan 
kepemudaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

81 % - 81 % 99,4 % 123 % 85 % 184,4 % 227,6 %  

1.19 1.19.01 
25 001 5 2 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

Jumlah Organisasi 
Kepemudaan dan 
Kepramukaan yang 
dibina 

25 
Organisasi 

- 
25 

Organisasi 
25 

Organisasi 
100 % 

25 
Organisasi 

100 % 100 % 

1.19 1.19.01 
25 003 5 2 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 
 

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
aktifitas kepemudaan 

143 
Pemuda 

- 143 Pemuda 176 Pemuda 123 % 151 Pemuda 327 Pemuda 228 % 

1.06 1.19.01 
00 25 00 5 2 

Program 
pembinaan 
lingkungan sosial 

Persentase 
peningkatan pemuda 
yang diberdayakan 

13 % - 13 % 13 % 100 % 30 % 43 % 330,7 % 

1.06 1.19.01 
00 25 018 5 
2 

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

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

20 Pemuda - 20 Pemuda 20 Pemuda 100 % 25 Pemuda 45 Pemuda 225 % 
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1.19 1.19.01 
00 26 00 5 2 

Program 
pembinaan 
keolahragaan 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

55,2 % - 55,2 % 72,4 % 131 % 58,6 131 % 237 % 

1.19 1.19.01 
00 26 001 5 
2 

Pembinaan olahraga 
prestasi 

Jumlah Cabor yang 
dibina 29 Cabor - 29 Cabor 21 Cabor 72 % 29 Cabor 29 Cabor 100 % 

1.19 1.19.01 
00 26 002 5 
2 

Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

Jumlah masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

10,000 
peserta 

- 
10,000 
peserta 

18,500 
peserta 

185 % 
10,500 
peserta 

29,000 
peserta 

290 % 

1.19 1.19.01 
00 26 003 5 
2 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 

Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

5 
Prasarana 

- 5 Prasarana 5 Prasarana 100 % 5 Sarana 5 Sarana 100 % 

  Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dibangun 

- - - - - 2 Prasarana 2 Prasarana 0 

1.19 1.19.01 
00 02 00 5 2 

Program 
Peningkatan 
Sarana & 
Prasarana aparatur 

Persentase 
pemenuhan Sarana & 
Prasarana aparatur 
yang memadai 

100 % - 100 % 93 % 93 % 100 % 100 % 100 % 

1.19 1.19.01 
00 02 046 5 
2 

Pemeliharaan rutin 
berkala sarana 
prasarana aparatur 

Terselenggaranya 
penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

8 Jenis - 8 Jenis 8 Jenis 100 % 9 Jenis 17 Jenis 212,5 % 

1.19 1.19.01 
00 02 045 5 
2 

Pembangunan/peng
adaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana & 
prasarana aparatur 
yang disediakan 

6 Jenis - 6 Jenis 5 Jenis 83,3 % 9 Jenis 14 Jenis 233 % 

1.19 1.19.01 
00 01 00 5 2 

Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran  

100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1.19 1.19.01 
00 01 021 5 
2 

Pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 

26 Jenis - 26 Jenis 26 Jenis 100 % 30 Jenis 30 Jenis 115 % 
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1.19 1.19.01 
00 06 00 5 2 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1.19 1.19.01 
00 06 001 5 
2 
 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja SKPD/LAKIP 

Jumlah laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi kinerja 
yang disusun 

1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100 % 1 Dok 2 Dok 200 % 

1.19 1.19.01 
00 06 002 5 
2 
 

Penyusunan laporan 
keuangan 
semesteran dan 
pragnosis realisasi 
anggaran 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran & pragnosis 
realisasi anggaran yang 
disusun 

2 Dok - 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 4 Dok 200 % 

1.19 1.19.01 
00 06 003 5 
2 
 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir 
tahun 

Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun 

1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100 % 1 Dok 2 Dok 200 % 

1.19 1.19.01 
00 06 007 5 
2 

Penyusunan RKA 
SKPD 

Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 

2 Dok - 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 4 Dok 200 % 
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Dari hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2019, dapat dianalisa bahwasannya 

dari tujuan dan dua sasaran strategis diatas, telah memenuhi bahkan melebihi 

target kinerja yang sudah ditetapkan, kinerja yang dicapai ini merupakan komitmen 

dan konsekuen dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang sudah 

direncanakan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah 

ditetapkan. Dari perencanaan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

dengan rencana dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Kegiatan yang 

terlaksana dengan baik akan menghasilkan keluaran ( output ) yang optimal. 

Selain optimalisasi kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

juga melakukan pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana 

sesuai aturan yang sudah ditetapkan, semua program dan kegiatan harus 

mengacu pada tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. 

Untuk tetap menjaga kinerja yang optimal Dinas Pemuda dan Olahraga 

dalam melaksanakan program dan kegiatan akan selalu memaksimalkan peran 

staf / aparatur yang berkompeten baik dibidang kepemudaan, keolahragaan dan 

kesekretariatan serta lebih berupaya memaksimalkan kerja sama yang baik antara 

unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan selalu bersinergi dengan pihak 

lain / lintas sektor 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. 

Selain keberhasilan capaian kinerja diatas, juga ada beberapa permasalahan 

yang ditemui dan tentunya akan terus diupayakan penyelesaiannya guna 

meningkatkan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan, antara lain : 

1. Rata - rata Anggota OKP anggotanya usianya diatas 30 th; 

2. Pelatihan kewirausahaan belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten 

Lumajang; 

3. Keterbatasan anggaran sehingga progam/kegiatan belum bisa menyentuh 

semua pemuda di Kab. Lumajang khususnya di Desa serta pembinaan atlit dan 

pengoptimalan sarana dan prasarana; 

4. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan event olahraga; 

5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Cabor belum tercukupi; 

6. Reward / Penghargaan terhadap atlit berprestasi masih belum maksimal. 

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan, 

tentunya Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mengatasi hambatan / 

permasalahan diatas, antara lain : 
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1. Identifikasi dan pemetaan Organisasi Kepemudaan yang ada dan kelompok 

pemuda serta mensosialisasikan cara mendirikan Organisasi dan menejemen 

OKP sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan; 

2. Selalu bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit 

berprestasi; 

3. Meningkatkan kopetensi pelatih olahraga; 

4. Monitoring dan evaluasi kesemua Cabor; 

5. Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga; 

6. Pemberian reward / penghargaan atlit disesuaikan dengan tingakatan prestasi 

dan mengacu pada aturan yang berlaku. 

7. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas 

kepemudaan; 

8. Pelatihan kewirausahaan / menejemen untuk lebih memperhatikan keterwakilan 

pemuda dari wilayah / kecamatan. 

 
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
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B. Analis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

 

Analis kinerja pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sudah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, 

sebagai berikut : 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang 

No Indikator 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra OPD 
( % ) 

Capaian 
Realisasi 

( % ) 

Proyeksi 
( % ) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

1. Persentase 
pemuda 
beprestasi 

- - 20,3 20,9 21,5 20,9 211 0 21,5 20,9 

2. Persentase 
atlit 
berprestasi 

- - 78,9 84,2 89,5 94,7 192 0 89,5 94,7 

3. Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

- - 83,3 87,5 91,7 95,8 185 19 91,7 95,8 

 

Dari tabel pencapaian kinerja dapat dilihat bahwa di Tahun 2019, dari ketiga 

sasaran strategis di atas, realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah 

ditetapkan, hal ini merupakan hasil kinerja serta kerja sama yang baik di semua unit 

kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan selalu bersinergi dengan OPD / 

lembaga terkait yang mendukung pelaksanaan program / kegiatan, sedangkan 

capaian kinerja di tahun 2020 s/d Triwulan II dan taget kinerjanya belum tercapai, 

hal ini dikarenakan ada permasalahan terkait pandemi covid-19 yang berdampak 

pada pelaksanaan program / kegiatan dan dalam upaya pencegahan 

penyebarannya semua aktifitas kepemudaan dan keolahragaan serta sarana 

prasarana olahraga ditutup sementara, sehingga berpengaruh dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 

2018-2023. Permasalahan ini menjadikan pendorong segaligus bahan evaluasi 

kedepan dalam perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan agar lebih baik 

sehingga target kinerja dalam tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai. 

 
C. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang 

 
Pembangunan kepemudaan adalah upaya penting dan mendukung 

pencapaian pembangunan sumber daya manusia, pemuda merupakan salah satu 

potensi untuk mendukung kemajuan perekonomian di daerah ataupun nasional, 

pemuda juga merupakan potensi sebagai pembaruan dan perubahan khususnya 

pada segi kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan yang nantinya 
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diharapkan bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 

Disamping potensi, terdapat juga beberapa permasalahan pada pemuda yang 

selama ini menjadi tantangan dan diupayakan untuk dapat ditanggulangi, antara lain 

tingginya tingkat pengangguran pemuda, minimya potensi pemuda diusia produktif, 

serta kenakalan – kenakalan yang dilakukan pemuda, dari beberapa permasalahan 

diatas merupakan tantangan pemerintah kedepan khususnya Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan untuk 

menanggulangi permasalahan pemuda khususnya di kabupaten Lumajang, dengan 

cara memberdayakan pemuda dengan membangkitkan dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki pemuda melalui pembinaan terhadap pemuda dengan 

melakukan sosialisasi, fasilitasi kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan, 

pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan sehingga nantinya pemuda 

yang dibina bisa mandiri, kreatif, inovatif dan berprestasi serta mempunyai daya 

saing sehingga bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan di 

daerah. 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Tingginya tingkat 

pengangguran 

pemuda 

 

Minimnya kopetensi pemuda 

diusia produktif 

Pengaruh lingkungan 

terhadap pergaulan 

pemuda 

Minimnya jiwa 

kepemimpinan dan 

kepeloporan pemuda 

Tingkat kenakalan / 

kriminalitas dikalangan 

pemuda 

 

Terbatasnya kemampuan 

pemuda dalam menggali 

potensi yang dimiliki 

Kurangnya minat pemuda 

dalam kewirausahaan 

Minimnya kreatifitas dan 

ketrampilan pemuda 

Sebagian pemuda bekerja 

sebagai buruh dan TKI 

 
Pembangunan keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi dan olahraga prestasi, dari ketiga lingkup olahraga ini, Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lumajang lebih difokuskan pada pembangunan olahraga 

prestasi dan rekreasi yang dilakukan melalui pembinaan keolahragaan dengan 

melaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar dan pembinaan atlit pelajar secara 

berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari pembudayaan olahraga dan 

pengenalan pada usia dini, akan tetapi hambatan dan permasalahan pada 

pembangunan keolahragaan juga perlu mendapat perhatian, antara lain : kurang 

optimalnya pembinaan atlet tingkat pelajar, kurangnya kompetisi olahraga tingkat 

pelajar, belum maksimalnya pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta 
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olahraga belum menjadi budaya dan gaya hidup bagi masyarakat. Pada tahun 2022 

Kabupaten Lumajang terpilih menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga 

Provinsi VII, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang 

khusunya Dinas pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Lumajang yang 

menjadi leading sector dalam hal pembinaan Olahraga guna lebih mempersiapkan 

segala sesuatunya baik infrastruktur Olahraga ataupun pembinaan atlit untuk lebih  

berprestasi. 

Dari beberapa permasalahan dan tantangan diatas, pembangunan 

keolahragaan oleh pemerintah harus senantiasa dilakukan, yang dalam hal ini Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang senantiasa berusaha melakukan 

peningkatan pembangunan keolahragaan khususnya di Kabupaten Lumajang 

dengan cara pembinaan atlit pelajar, mengadakan kompetisi olahraga tingkat 

pelajar, pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta pembudayaan 

olahraga kepada masyarakat dilakukan melalui olahraga rekreasi yang semuanya 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Lumajang serta 

diharapkan kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan dan 

gaya hidup sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran. 

 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum meratanya 
prestasi disetiap 
cabang olahraga 

 
 
 
Belum maksimalnya 
pembinaan atlit disetiap 
cabang olahraga 

Kurangnya frekuensi 
kompetisi olahraga tingkat 
pelajar 

Belum maksimalnya 
pemusatan latihan di daerah 

Adanya cabang olahraga 
baru 

Faktor internal atlit  
( mental, fisik, teknik dan 
motivasi ) 

 
 
Belum optimalnya sarana 
prasarana olahraga yang ada 

Terbatasnya sarana 
prasarana yang tersedia 

Belum semua cabang 
olahraga terfasilitasi 
penggunaan sarana dan 
prasarana olahraga. 

Rasio pemanfaatan sarana 
olahraga sangat tinggi 

 Kurangnya kesadaran 
masyarakat melakukan 
olahraga 

Kurangnya frekuensi event 
olahraga massal 

 Kurangnya minat terhadap 
olahraga 
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D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) mempunyai nilai strategis yang 

merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun kebijakan anggaran 

yang menjadi dasar penetapan kebijakan umum APBD, dan tentunya dalam 

penyusunan Rencana kerja Tahun 2021 ini disesuaikan / mengacu pada Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2021 yang sudah ditetapkan, dengan 

mengutamakan kebutuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

guna merealisasikan pencapaian target kinerja di tahun 2021. 

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan perubahan Rencana 

Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 

KABUPATEN LUMAJANG 

NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Cat 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

1 Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan Sarana & 
Prasarana aparatur 
yang memadai 

100 % 274,150,000 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % 274,150,000 

 

 Pemeliharaan rutin 
berkala sarana 
prasarana aparatur 

 Jumlah sarana 
prasarana aparatur 
yang dipelihara 9 Jenis 171,550,000 

Pemeliharaan rutin 
berkala sarana dan 
prasarana aparatur 

 Jumlah 
sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 

9 Jenis 171,550,000 

 

 Pembangunan/pengad
aaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 
aparatur 

 Jumlah sarana & 
prasarana aparatur 
yang disediakan 9 Jenis 102,600,000 

Pembangunan/penga
daaan & rehabilitasi 
sarana prasarana 
aparatur 

 Jumlah 
sarana & 
prasarana 
aparatur yang 
disediakan 

9 Jenis 102,600,000 

 

2 Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

100 % 1,397,700,000 

Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

100 % 1,397,700,000 

 

 Pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

 Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional yang 
dipenuhi 

31 Jenis 1,417,826,800 

Pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 

 Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 

31 Jenis 1,417,826,800 

 

3 Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

100 % 13,562,000 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 
yang tersusun 

100 % 13,562,000 
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 Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ihtisar realisasi kinerja 
SKPD / LAKIP 

 Jumlah laporan 
capaian kinerja & 
ihtisar realisasi 
kinerja yang disusun 

1 Dok 2,818,000 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ihtisar realisasi kinerja 
SKPD / LAKIP 

 Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja & 
ihtisar 
realisasi 
kinerja yang 
disusun 

1 Dok 2,818,000 

 

 Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis 
realisasi anggaran 

 Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
semesteran & 
pragnosis realisasi 
anggaran yang 
disusun 

2 Dok 3,214,000 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis 
realisasi anggaran 

 Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
pragnosis 
realisasi 
anggaran 
yang disusun 

2 Dok 3,214,000 

 

 Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

 Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
akhir tahun yang 
disusun 

1 Dok 3,130,000 

Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

 Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
yang disusun 

1 Dok 3,130,000 

 

 Penyusunan RKA 
SKPD 

 Jumlah dokumen 
RKA SKPD yang 
disusun 

2 Dok 4,400,000 

Penyusunan RKA 
SKPD 

 Jumlah 
dokumen RKA 
SKPD yang 
disusun 

2 Dok 4,400,000 

 

4 Program pembinaan 
kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

21,5 % 1,209,572,500 

Program pembinaan 
kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 

21,5 % 1,209,572,500 

 

 Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

 Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
aktifitas kepemudaan 

160 
Pemuda 

1,104,012,500 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

 
 
 
 
 

Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam aktifitas 
kepemudaan 

160 
Pemuda 

1,104,012,500 

 

 Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

 Jumlah Organisasi 
Kepemudaan dan 
Kepramukaan yang 
dibina 

25 
Organis

asi 
105,560,000 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

 Jumlah 
Organisasi 
Kepemudaan 
dan 
Kepramukaan 
yang dibina 

25 
Organisa

si 
105,560,000 
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5 Program Pembinaan 
lingkungan sosial 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan pemuda 
yang diberdayakan 

21,5 % 150,000,000 

Program Pembinaan 
lingkungan sosial 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 

21,5 % 150,000,000 

 

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

 Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

100 
Pemuda 

150,000,000 

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

 Jumlah pemuda 
yang difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

100 
Pemuda 

150,000,000 

 

6 Program pembinaan 
keolahragaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

62 % 5,934,888,700 

Program pembinaan 
keolahragaan 

Kab. 
Lumajang 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 

62 % 5,934,888,700 

 

 Pembinaan olahraga 
prestasi 

 Jumlah Cabor yang 
dibina 

29 
Cabor 

1,884,888,700 
Pembinaan olahraga 
prestasi 

 Jumlah Cabor 
yang dibina 

29 Cabor 1,884,888,700 
 

 Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

 Jumlah 
masyarakat/aparatur 
yang berpartisipasi 
dalam olahraga 
rekreasi 

11,000 
orang 

550,000,000 

Pembinaan olahraga 
tradisional dan 
rekreasi 

 Jumlah 
masyarakat/a
paratur yang 
berpartisipasi 
dalam 
olahraga 
rekreasi 

11,000 
orang 

550,000,000 

 

 Peningkatan sarana 
prasarana olahraga 

 Jumlah prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

6 sarana 2,500,000,000 

Peningkatan sarana 
prasarana olahraga 

 Jumlah 
prasarana 
olahraga yang 
dipelihara 

6 sarana 2,500,000,000 

 

   Jumlah Prasarana 
olahraga yang 
dibangun 

1 
Sarana 

1,000,000,000 

  Jumlah 
Prasarana 
olahraga yang 
dibangun 

1 
Prasarana 

1,000,000,000 
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BAB III 
 

TUJUAN DAN SASARAN 
 

 

 

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang Tahun 2021 

 
1. Tujuan 

Tujuan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan 

penjabaran dari sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang akan dicapai 

dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan 

strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan 

ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan 

kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. 

Adapun Tujuan Strategis tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olaharaga 

Kabupaten Lumajang adalah : 

NO TUJUAN INDIKATOR 

TARGET kinerja Tujuan 
Tahun ke- ( % ) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Meningkatnya 
pemberdayaan 
pemuda serta prestasi 
dan budaya olahraga 

Persentase 
pemuda dan atlit 
berprestasi 

 
41 

 
43 

 
45 

 
46,7 

 
48,9 

 
2. Sasaran 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan. 

Adapun Sasaran Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olaharaga 

Kabupaten Lumajang adalah : 

NO SASARAN INDIKATOR 

TARGET kinerja Sasaran 
Tahun ke-  ( % ) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya 
pemuda berprestasi 

Persentase pemuda 
berprestasi 

 
20,3 

 
20,9 

 
21,5 

 
20,9 

 
21,5 

2 

Meningkatnya atlit 
berprestasi dan 
pengembangan 
olahraga rekreasi 

Persentase atlit 
berprestasi 

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

 
 Presentase peserta 

olahraga rekreasi 
83,3 87,5 91,7 95,8 100 
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 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
kinerja 

Tahun 2020   

1. Meningkatnya 
pemberdayaan 
pemuda serta 
prestasi dan 
budaya 
olahraga 

 Persentase 
pemuda dan atlit 
berprestasi 

45 % 

  Meningkatnya 
pemuda 
berprestasi 

Persentase 
pemuda 
berprestasi 

21,5 % 

  Meningkatnya 
atlit berprestasi 
dan 
pengembangan 
olahraga 
rekreasi 

Persentase atlit 
berprestasi 

89,5 % 

   Presentase 
peserta olahraga 
rekreasi 91,7 % 

 
B. Program dan Kegiatan 

Rencana Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dalam upaya 

mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga 

khususnya target kinerja yang ingin dicapai di Tahun 2021, yang dalam hal ini tugas 

dan fungsinya melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan 

melalui pembinaan keolahragaan dan kepemudaan dengan harapan atlet dan 

pemuda yang dibina bisa berprestasi baik tingkat Daerah, nasioanal dan 

Internasional. Selain itu rencana Program dan kegiatan Tahun 2021 terutama pada 

Bidang Kepemudaan dan keolahragaan mangakomodir anggaran rensponsif gender            

( ARG ) yang diharapkan nantinya adanya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan 

dan laki-laki dalam memperoleh akses serta manfaat dari pelayanan kepemudaan 

dan keolahragaan 

 
Adapun rencana program dan kegiatan sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : 

a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. 

 
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan : 

a. Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana aparatur; 

b. Pembangunan/pengadaan & rehabilitasi sarana prasarana aparatur. 
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3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 

terdiri dari kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja LAKIP; 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran; 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 

d. Peyusunan RKA SKPD. 

 
4. Program Pembinaan Kepemudaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan/fasilitasi organisasi kepemudaan & kepramukaan; 

 Pelaksanaan peringatan Hari Sumpah pemuda 

Pelaksanaan kegiatannya dengan melaksanakan upacara peringatan hari 

sumpah pemuda yang direncanakan diikuti 1000 peserta : 

Laki-laki  : 600 Orang ( 60 % ) 

Permpuan : 400 Orang ( 40 % ) 

 Jambore pemuda Jawatimur 

Pengiriman  7 pemuda dari Kabupaten Lumajang untuk mengikuti jambore 

pemuda yang berasal dari berbagai organisasi / unsur : 

Laki – laki : 4 orang ( 57 % ) 

Permpuan : 3 Orang ( 43 % ) 

 Sosialisasi manajemen Organisasi kepemudaan 

Pelaksanaan sosialisasi menejemen untuk Oganisasi kepemudaan sesuai 

dengan Undang-Undang kepemudaan yang rencananya diikuti 70 pemuda 

dari berbagai unsur Organisasi kepemudaan baik umum, pendidikan dan 

pelajar. 

Laki-laki  : 35 Orang ( 50 % ) 

Perempuan : 35 Orang ( 50 % ) 

b. Pembinaan aktifitas kepemudaan; 

Rincian pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari : 

 Lomba kreasi PBB, terdiri dari 60 peleton dengan rincian : 

Laki – laki : 30 peleton ( 50 % ) 

Perempuan : 30 Peleton ( 50 % ) 

Juri  : 5 orang ( Laki – laki ) 

Panitia  : 20 Orang ( 15 Laki-laki, 10 perempuan ) 

kegiatan ini merupakan rangkaian awal dalam proses seleksi calon 

Paskibraka yang sasarannya adalah usia 16 s/d 18 Tahun. 

 Marching Band, terdiri dari 66 peserta, dengan rincian : 

Laki – laki : 24 Orang ( 36 % ) 

Perempuan : 42 Orang ( 63 % ) 

Pelatih  : 3 Orang Laki - laki. 
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 Korp Musik ( KORSIK ), dengan rincian peserta : 

Laki – laki : 28 Orang ( 90 % ) 

Perempuan : 3 Orang ( 10 % ) 

Pelatih  : 3 Orang Laki – laki 

 Fasilitasi Paskibraka, terdiri dari 75 orang calon paskibraka, dengan rincian : 

Laki – laki : 40 Orang ( 53 % ) 

Perempuan : 35 Orang ( 35 % ) 

Pelatih  : 4 Orang Laki-laki 

Panitia  : 10 Orang Laki-laki, 15 Orang perempuan 

Fasilitasi paskibraka ini diawali dengan tahapan seleksi tingkat Kabupaten 

yang diikuti seluruh SMA/MA se Kabupaten Lumajang. 

 Pemilihan pemuda pelopor 

Pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor yang direncanakan akan diikuti 26 

orang calon dengan rincian : 

Laki – Laki : 21 Orang ( 80,7% ) 

Perempuan : 5 Orang ( 19,2 % ) 

Juri  : 3 Orang Laki-laki, 2 Orang perempuan 

Panitia  : 3 Orang Laki-laki, 3 Orang Perempuan 

sasaran pemuda pelopor ini terdiri dari 5 bidang kepeloporan dengan usia 

peserta 16 – 30 tahun. 

 Pembentukan forum komunitas pemuda 

Forum komunitas pemuda merupakan wadah untuk memfasilitasi aktifitas 

pemuda di Kabupaten Lumajang.  

 
5. Program pembinaan lingkungan social ( DBHCHT ), terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat / pemuda 

pemula. 

Pelaksanaan kegiatan ini dengan melaksanakan pelatihan manajemen 

kewirausahaan bagi pemuda, yang merupakan tindak lanjut dari pelatihan 

kewirausahaan sebelumnya ( 2018 – 2019 ) dengan rencana peserta diikuti 

100 orang pemuda ( laki-laki : 80, perempuan : 20 ). 

 
6. Program Pembinaan Keolahrgaan, terdiri dari kegiatan : 

a. Pembinaan olahraga prestasi; 

Rincian pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari : 

 Persiapan dan Pengiriman kontingen dalam Pekan Olahraga Pelajar            

( POPDA ) se Jawa timur, sejumlah 120 atlit dan official.  

Laki-laki  : 80 Orang ( 66 % ) 

Perempuan : 40 Orang ( 34 % ) 
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Kegiatan POPDA ini menurut jadwal dilaksanakan Tahun 2020, berhubung 

adanya pandemi covid-19 maka pelaksanaannya diundur Tahun 2021. 

Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Pelajar ( POPDA ) se Jawa Timur 

merupakan agenda rutin 2 Tahunan yang diselenggarakan olah Dinas 

Pemuda dan Olahraga Jawa Timur yang merupakan ajang evaluasi 

pembinaan atlet di masing-masing Kabupaten dengan harapan bisa 

menghasilkan calon atlet yang berpotensi untuk berprestasi di tingkat 

Pelajar baik Provinsi, nasional dan Internasional. 

 Persiapan dan Pengiriman kontingen dalam Pekan Olahraga SD/MI se 

Jawa timur, sejumlah 120 atlit dan official. 

Laki-laki  : 80 Orang ( 66 % ) 

Perempuan : 40 Orang ( 34 % ) 

Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga SD/MI se Jawa Timur merupakan 

agenda rutin 2 Tahunan yang dilaksanakan olah Dinas Pemuda dan 

Olahraga Jawa Timur yang merupakan ajang evaluasi pembinaan atlet dan 

menghasilkan calon atlet yang berpotensi di tingkat SD/MI se Jawa Timur. 

 Pelaksanaan Lomba lari 5 K tingkat pelajar, yang direncanakan diikuti 1,200 

peserta. 

Di Tahun 2020 kegiatan ini dibatalkan karena adanya pandemi covid-19, 

Pelaksanaan lomba lari 5K ini merupakan upaya untuk memunculkan bibit 

atlit usia pelajar yang diharapkan kedepannya bisa menjadi atlit yang 

berpotensi untuk berprestasi. 

Laki – laki : 700 orang ( 58 % ) 

Perempuan : 500 orang ( 42 % ) 

 Pengiriman atlit dalam kejuaraan resmi ( Single event ) tingkat provinsi dan 

Nasional, dengan menargetkan 100 atlit yang dikirim. 

Pengiriman atlit dalam kejuaraan sebagai evaluasi dari hasil pembinaan atlit 

di masing-masing Cabor. 

Laki-laki  : 75 atlit ( 75 % ) 

Perempuan : 25 atlit ( 25 % ) 

 Pemberian Reward / penghargaan bagi atlit dan pelatih berprestasi, yang 

menargetkan 108 orang yang berprestasi 

Laki-laki  : 78 atlit ( 72 % ) 

Perempuan : 30 atlit ( 28 % ) 

Pemberian reward ini merupakan penghargaan untuk atlit dan pelatih yang 

berprestasi ( Provinsi, Nasional, Internasional ) dengan harapan bisa 

merangsang atau menambah motivasi kedepannya untuk lebih berprestasi; 
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 Festival Paralayang 

Paralayang merupakan Cabang Olahraga baru di Kabupaten Lumajang, 

pelaksanaan festival ini bertujuan untuk mengevaluasi pembinaan atlet guna 

mempersiapkan dalam keikutsertaan diajang Porprov Tahun 2022, 

disamping itu festival ini juga sebagai ajang promosi venue Cabor 

paralayang untuk Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022, peserta festival 

direncanakan diikuti oleh 100 atlet se Jawa Timur. 

Laki-laki  : 70 Atlet ( 70 % ) 

Perempuan : 30 Atlet ( 30 % ) 

 Pemberian bantuan peralatan olahraga 

Pemberian bantuan peralatan kepada beberapa Cabang olahraga sebagai 

bentuk dukungan kepada Cabor dalam proses pembinaan atlet dengan 

harapan bisa termotivasi untuk lebih berprestasi. 

b. Peningkatan sarana & prasarana olahraga; 

Bentuk pelaksanaan kegiatannya berupa pemeliharaan di 6 prasarana 

olahraga yang dikelola dalam mendukung pencapaian prestasi atlet kabupaten 

Lumajang dan memfasilitasi masyarakat dan pelaku olahraga dalam 

melakukan aktifitas olahraga. Disamping pemeliharaan rutin, Tahun 2021 juga 

melakukan rehab / pembangunan stadion Yosowilangun yang merupakan janji 

Politik Bupati Lumajang guna memenuhi masyarakat dalam melakukan 

aktifitas olahraga khususnya di Wilayah Kecamatan Yosowilangun. 

Dalam hal upaya penyetaraan gender, kegiatan ini lebih cenderung dalam 

pemenuhan pelayanan penyediaan sarana olahraga untuk laki-laki dan 

perempuan, misalnya toilet, ruang laktasi, ruang ganti, dll. 

c. Pembinaan olahraga tradisional & rekreasi. 

Pelaksanaan kegiatan ini, terdiri dari : 

 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasioanal ( HAORNAS ) dengan mengadakan 

jalan sehat / sepeda santai bagi masarakat, aparatur dan pelajar yang 

diperkirakan diikuti 10,000 peserta, dengan rincian : 

Laki – laki : 6000 orang 

Perempuan : 4000 orang 

Panitia  : 35 orang ( 25 orang laki-laki, 10 orang perempuan ) 

 Pelaksanaan Gerak Jalan Candil, dengan menargetkan 4,000 peserta, 

dengan rincian : 

Laki – laki : 2200 orang ( 55 % ) 

Perempuan : 1800 orang ( 45 % ) 

Juri  : 50 orang ( 35 laki-laki, 20 orang perempuan ) 
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Gerak jalan Candipuro – Lumajang merupakan bagian dari olahraga 

tradisional yang menempuh jarak ± 27 Km, kegiatan ini merupakan salah 

satu upaya dalam melestarikan olahraga tradisioanal. 

 Lomba Olahraga tradisional, merupakan upaya untuk melestarikan olahraga 

tradisional dikalangan masyarakat / pelajar, perlombaan ini direncakan 

diikuti 500 peserta, dengan rincian : 

Laki-laki  : 250 orang ( 50 % ) 

Perempuan : 250 orang ( 50 % ) 

Juri/wasit : 35 orang ( 20 orang laki-laki, 15 orang perempuan ) 

 Senam rekreasi bagi masayarakat, aparatur dan pelajar 

Pelaksanan senam rutin bagi masyarakat, aparatur dan pelajar merupakan 

upaya untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan. 

 
C. Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 adalah : 

1. Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait di Kabupaten Lumajang dan 

Provinsi Jawa Timur ; 

2. Organisasi Kepemudaan; 

3. Pelajar dan mahasiswa; 

4. Wirausaha muda dan pemuda pelopor; 

5. Guru Olahraga; 

6. Atlit dan Pelatih olahraga; 

7. Klub – klub / Cabang Olahraga; 

8. Media cetak dan elektronik; 

9. Koni Kabupaten Lumajang. 
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 
 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program & Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program / kegiatan 

Rencana Tahun 2021 

Catatan 

Penting 

Prakiraan maju rencana 
Tahun 2022 

Lokasi 
Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 
dana / pagu 

indikatif (Rp) 

Sumber 
Dana 

Target 
Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 
dana / pagu 

indikatif (Rp) 

1.19.1.19.01.01 

Program pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase pemenuhan 

pelayanan administrasi & 
operasional perkantoran 

Kab. 
Lumajang 

100 % 1,417,826,800 APBD - 100 % 1,691,198,414 

1.19.1.19.01.01.021 

Pelayanan administrasi 
dan operasional 

perkantoran 

Jumlah jenis pelayanan 
administrasi & operasional 

yang dipenuhi 

- 31 Jenis 1,417,826,800 APBD - 30 Jenis 1,691,198,414 

1.19.1.19.01.02 

Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

Persentase pemenuhan 
Sarana & Prasarana 
aparatur yang memadai 

Kab. 
Lumajang 

100 % 274,150,000 APBD - 100 % 337,160,000 

1.19.1.19.01.02.046 

Pemeliharaan rutin 

berkala sarana 
prasarana aparatur 

Jumlah sarana prasarana 
aparatur yang dipelihara 

- 9 Jenis 171,550,000 APBD - 9 Jenis 237,160,000 

1.19.1.19.01.02.045 

Pembangunan/pengad
aaan & rehabilitasi 

sarana prasarana 
aparatur 

Jumlah sarana & 
prasarana aparatur yang 

disediakan 

- 9 Jenis 102,600,000 APBD - 9 Jenis 100,000,000 

1.19.1.19.01.06 

Program 
peningkatan 

pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 

keuangan 

Persentase pelaporan 

capaian kinerja dan 
keuangan yang tersusun 

Kab. 
Lumajang 

100 % 13,562,000 APBD - 100 % 42,152,770 

1.19.1.19.01.06.001 

Penyusunan laporan 

capaian kinerja & ihtisar 
realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

Jumlah laporan capaian 

kinerja & ihtisar realisasi 
kinerja yang disusun 

- 1 Dokumen 2,818,000 APBD - 1 Dokumen 4,392,300 

1.19.1.19.01.06.002 

Penyusunan laporan 

keuangan semesteran 
dan pragnosis realisasi 
anggaran 

Jumlah dokumen laporan 

keuangan semesteran & 
pragnosis realisasi 
anggaran yang disusun 

 

- 2 Dokumen 3,214,000 APBD - 2 Dokumen 4,392,300 



33 
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2021  
DISPORA Kab. Lumajang 

1.19.1.19.01.06.003 

Penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen laporan 

keuangan akhir tahun 
yang disusun 

- 1 Dokumen 3,130,000 APBD - 1 Dokumen 6,481,970 

1.19.1.19.01.06.007 
Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA 

SKPD yang disusun 
- 2 Dokumen 4,400,000 APBD - 2 Dokumen 26,886,200 

1.19.1.19.01.25 
Program pembinaan 
kepemudaan 

Persentase peningkatan 
pembinaan kepemudaan 

Kab. 
Lumajang 

90 % 1,209,572,500 APBD - 95 % 1,732,799,978 

1.19.1.19.01.25.001 

Pembinaan/fasilitasi 

organisasi 
kepemudaan dan 
kepramukaan 

Jumlah Organisasi 

Kepemudaan dan 
Kepramukaan yang dibina 

- 25 Organisasi 105,560,000 APBD - 
25 

Organisasi 
329,504,522 

1.19.1.19.01.25.003 

Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

Jumlah pemuda yang 
difasilitasi dalam aktifitas 

kepemudaan 

- 160 Pemuda 1,104,012,500 APBD - 169 Pemuda 1,403,295,456 

1.19.1.19.01.25 

Program pembinaan 
lingkungan sosial 

Persentase peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 

Kab. 
Lumajang 

50 % 150,000,000 DBHCHT - 73,3 % 242,000,000 

1.19.1.19.01.25.018 

Pembinaan dan 

pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja dan 
masyarakat / pemuda 

pemula 

Jumlah pemuda yang 

difasilitasi dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 

- 100 Pemuda 150,000,000 DBHCHT - 35 Pemuda 242,000,000 

1.19.1.19.01.26 
Program pembinaan 

keolahragaan 

Persentase peningkatan 

pembinaan kepemudaan 

Kab. 

Lumajang 
62 % 22,500,000,000 APBD - 65,5 % 6,836,125,038 

1.19.1.19.01.26.001 
Pembinaan olahraga 
prestasi 

Jumlah Cabor yang dibina 
- 29 Cabor 1,884,888,700 APBD - 29 Cabor 1,815,000,000 

1.19.1.19.01.26.002 

Pembinaan olahraga 
tradisional dan 

rekreasi 

Jumlah masyarakat / 
aparatur yang 

berpartisipasi dalam 
olahraga rekreasi 

- 11,000 Orang 550,000,000 APBD - 
11,500 

peserta 
600,000,000 

1.19.1.19.01.26.003 

Peningkatan sarana 
dan prasarana 

olahraga 

Jumlah prasarana 
olahraga yang dipelihara 

 

- 6 Prasarana 2,500,000,000 APBD - 5 Prasarana 2,646,062,619 

  
Jumlah prasarana 

olahraga yang dibangun 
- 1 Prasarana 1,000,000,000 APBD - 1 Prasarana 1,775,062,419 

   JUMLAH 9,000,000,000    10,881,436,201 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

 

 

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lumajang sebagian besar bersumber pada APBD Kabupaten Lumajang 

dan DBHCHT Tahun 2021, disusun dalam mendukung tujuan RPJMD Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang dalam hal ini masih menitik beratkan pada 

peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta dalam perencanaan anggaran dan 

pelaksanaan program / kegiatan mangakomodir anggaran rensponsif gender (ARG) 

yang diharapkan nantinya adanya keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan 

laki-laki dalam memperoleh akses serta manfaat dari pelayanan kepemudaan dan 

keolahragaan sebagaimana tujuan, sasaran dan target kinerja yang termuat dalam 

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun    

2018 – 2023, terdiri dari 2 ( dua ) program utama, 1 ( satu ) program yang 

bersumber dari DBHCHT dan 3 ( tiga ) program pendukung serta 13 Kegiatan 

sebagai berikut : 

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET 
ANGGARAN 

( Rp ) 
1. Program 

pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Pelayanan administrasi 
dan operasional 
perkantoran 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
perkantoran 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah jenis 
pelayanan 
administrasi & 
operasional 
yang dipenuhi 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Jenis 
 
 
 
 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 

91,7% 

1,417,826,800 

2. Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana dan 
prasarana olahraga 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur yang 
memadai 
 

 
100 % 
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Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah sarana 
prasarana 
aparatur yang 
dipelihara 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

 
 
 
 
 

9 jenis 
 
 
 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 
 

91,7% 

 
171,550,000 

  Pembangunan/pengadaan 
dan rehabilitasi sarana 
dan prasarana aparatur 

Capaian : 
Persentase 
pemenuhan 
Sarana & 
Prasarana 
aparatur yang 
memadai 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah sarana 
& prasarana 
aparatur yang 
disediakan 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

100 % 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 Jenis 
 

 
 
 

21,5% 
 
 
 

89,5% 
 
 
 

91,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 

102,600,000 

3. Peningkatan 
pengembangan 
sitem 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

Penyusunan laporan 
keuangan semesteran 
dan pragnosis realisasi 
anggaran 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan 
semesteran & 
pragnosis 
realisasi 
anggaran yang 
disusundisusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,214,000 
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- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

91,7% 

  Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD/LAKIP 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah laporan 
capaian kinerja 
& ihtisar 
realisasi kinerja 
yang disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dok 
 
 
 
 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 
 

91,7% 

 
 
 
 
 
 
 

2,818,000 

  Penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
dokumen 
laporan 
keuangan akhir 
tahun yang 
disusun 
Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peser`ta 
olahraga 
rekreasi 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dok 
 
 
 
 
 
 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 
 

91,7% 

 
 
 
 
 
 
 

3,130,000 

  Penyusunan rencana 
kerja dan anggaran (RKA) 
SKPD 

Capaian : 
Persentase 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
yang tersusun 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
dokumen RKA 
SKPD yang 
disusun 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,400,000 
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Hasil : 

- Persentase 
Pemuda 
berprestasi 

- Persentase 
atlit 
berprestasi 

- Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

 
 

21,5% 
 
 

89,5% 
 
 

91,7% 

4. Pembinaan 
kepemudaan 

Pembinaan/fasilitasi 
organisasi kepemudaan 
dan kepramukaan 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan  
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
Organisasi 
Kepemudaan 
dan 
Kepramukaan 
yang dibina 
Hasil : 
Persentase 
pemuda 
berprestasi 

 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 

25 
organisasi 

 
 
 
 
 
 

21,5% 

 
 
 
 
 
 

105,560,000 

  Pembinaan aktifitas 
kepemudaan 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
kepemudaan 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam aktifitas 
kepemudaan 
Hasil : 
Persentase 
pemuda 
berprestasi 

 
90 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

160 
pemuda 

 
 
 

21,5% 

 
 
 
 
 
 

1,104,012,500 

5. Pembinaan 
lingkungan 
sosial 

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

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pemuda yang 
diberdayakan 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
pemuda yang 
difasilitasi 
dalam 
pemberdayaan 
kepemudaan 
Hasil : 
Persentase 
pemuda 
berprestasi 
 
 
 
 

 
50 % 

 
 
 
 
 
 
 

100 
pemuda 

 
 
 
 
 
 

21,5% 

 
 
 
 
 
 

150,000,000 
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6. Pembinaan 
keolahragaan 

Pembinaan olahraga 
prestasi 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah Cabor 
yang dibina 
Hasil : 
Persentase atlit 
berprestasi 

 
62 % 

 
 
 
 
 
 
 

29 Cabor 
 
 
 

89,5% 

 
 
 
 
 
 

1,884,888,700 

  Peningkatan sarana dan 
prasaran olahraga 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 

- Jumlah 
prasarana 
olahraga 
yang 
dipelihara 

- Jumlah 
prasarana 
olahraga 
yang 
dibangun 

Hasil : 
Persentase atlit 
berprestasi 

 
 

62 % 
 
 
 
 
 
 
 

6 Prasarana 

 
 
 
 

1 Prasarana 

 
 
 
 
 

89,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,500,000,000 
 
 
 
 

1,000,000,000 

  Pembinaan olahraga 
tradisional dan rekreasi 

Capaian : 
Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
keolahragaan 
Masukan : 
Tersedianya 
dana 
Keluaran : 
Jumlah 
masyarakat / 
aparatur yang 
berpartisipasi 
dalam olahraga 
rekreasi 
rekreasi 
Hasil : 
Persentase 
peserta 
olahraga 
rekreasi 

 
62 % 

 
 
 
 
 
 
 

11,000 
peserta 

 
 
 
 
 
 
 

91,7 % 

 
 
 
 
 
 

550,000,000 

Jumlah 9,000,000,000 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

Rencana Kerja Tahun 2021 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran 

serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang serta bertujuan untuk mencapai target 

kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 ini tentunya 

dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dilakukan pengawasan dan 

evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan 

target kinerja yang sudah ditetapkan. 

Di dalam Rencana kerja ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib 

dipedomani oleh seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten 

Lumajang, yaitu : 

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan 

program – program dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini secara murni dan 

konsekuen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat. 

2. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang 

berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

dengan prioritas pembangunan di kabupaten Lumajang; 

3. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang 

berkewajiban untuk menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan 

ekonomis melalui menejemen yang baik. 

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, semoga dapat 

bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. 

 

Lumajang, 12 Agustus 2020 
 

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
 
 
 
 

PAIMIN, AP, MM 
NIP. 19730403 199311 1 002 

 


