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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah : 

 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. 

 

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian keuangan. 

 

Adapun tugas dan fungsi sekretaris adalah sebahai berikut : 

 

 Tugas : 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, 

penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. 

 

 Fungsi : 

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang selanjutnya 

ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; 

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan 

masyarakat; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier 

pegawai; 

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan 

keamanan dan kebersihan dinas; 

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan; 

j. Penatausahaan barang milik/kekayaan daerah/ inventaris; 

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah 

Raga. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2020 ini merupakan janji kinerja antara 

Sekretaris dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang guna 

mewujudkan atau merealisasikan program dan kegiatan serta target kinerja yang 

sudah ditentukan dalam Rencana Kerja dan perjanjian kinerja perubahan Tahun 2020 

serta Rencana Strategis Tahun 2018-2023, adapun perjanjian kinerja dimaksud 

sebagai berikut : 

 

NO 
SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM 
ANGGARAN 

( RP ) 

 
 

1. 

Pemenuhan 
sarana dan 
prasarana bagi 
aparatur 
 

Persentase 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

516,993,300 

 
2. 

Pemenuhan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

100 % 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

1,410,015,450 

 
 

3. 

Penyusunan 
dokumen 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

Persentase 
dokumen pelaporan 
kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

100 % 

Peningkatan 
pengembangan 
system pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

14,777,000 

 
2. Capaian Kinerja 

Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 Sekretaris Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

 

 Tabel Capaian Kinerja 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARG

ET 

REALISASI ( % ) CAP
AIAN 
( % ) 

KET 

TW I 
TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

Pemenuhan 
sarana dan 
prasarana bagi 
aparatur 
 

Persentase 
pemenuhan sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
memadai 

100 % 38,9 33 5,6 30 100 - 

Pemenuhan 
pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan pelayanan 
administrasi dan 
operasional 
perkantoran 

100 % 83,3 100 100 100 100 - 

Penyusunan 
dokumen 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan 

Persentase dokumen 
pelaporan kinerja dan 
keuangan yang 
tersusun 

100 % 16,7 16,7 0 66,7 100 - 
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 Tabel Cost per Outcome 

NO 
Sasaran 
Program 

Indikator 
Kinerja 

ANGGARAN KINERJA 
Efisiensi 

( % ) 
P R 

C  
(%) 

T R % 

1. Pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
bagi 
aparatur 
 
 

Persentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
yang 
memadai 

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

 

 

9,9 

 

2. Pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 

Persentase 
pemenuhan 
pelayanan 
administrasi 
dan 
operasional 
perkantoran 

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

3. Penyusunan 
dokumen 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
dokumen 
pelaporan 
kinerja dan 
keuangan 
yang 
tersusun 

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

 

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

a. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, dengan 

program : 

 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

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

target kinerja 100 %, sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 ini terealisasi              

Rp. 465,834,099 ( 90,1 % ) dengan capaian kinerja 100 %, efisiensi kinerja 

dan anggaran 9,9 % serta memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan IV 

Tahun 2020. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi 

aparatur merupakan hal penting dalam menunjang kinerja aparatur sehingga 

dalam proses pelaksanaanya untuk lebih dioptimalkan. 

 

b. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, 

dengan program: 

 Pelayanan administrasi perkantoran. 

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

dan target kinerja 100 % selama 12 bulan, sampai dengan triwulan IV 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 triwulan IV tahun 2020. 
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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  

c. Persentase dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun, dengan  

program : 

 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

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

kinerja 100 %, sampai dengan Triwulan IV 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. 

 

4. Rencana tindak lanjut 

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

sudah tercapai sebagaimana rencana aksi yang dibuat, walaupun ada 

permasalahan terkait wabah covid-19, namun pelaksanaan program pada 

sekretariat tetap berjalan guna mendukung / menunjang kinerja aparatur pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga, hal ini juga  menjadi stimulant kedepannya untuk tetap 

berupaya meningkatkan kinerja, dan 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. 

 

5. Tanggapan atasan langsung 

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN 

     LANGSUNG Laporan kurang baik 

     Laporan sudah baik 

     Laporan diperbaiki 

     Target dan realisasi diteliti ulang 

     Capaian diteliti ulang 

      Lain – lain 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Pelaksanaan progam / kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 sudah 

terealisasi dan terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, baik 

target kinerja maupun realisasi anggaran, walaupun ada permasalahan dengan 

pandemic covid-19 namun pada Unit kerja Sekretariat tetap melaksanakan tugas 

dan fungsinya dalam mendukung dan memfasilitasi kinerja dari masing-masing 

Bidang pada Dinas pemuda dan Olahraga, hal ini juga merupakan hasil kerja sama 

yang baik di semua unit kerja dalam upaya menunjang tercapainya tujuan dan 

sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Laporan Kinerja ( interim ) Triwulan 

IV tahun 2020 ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi ( tupoksi ) serta target kinerja selama kurun waktu triwulan IV 

Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan Rencana aksi 

Tahun 2020, disamping itu laporan  kinerja ini dijadikan bahan evaluasi dan acuan 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan guna tercapaianya kinerja yang 

lebih baik. 
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