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BAB IV 

P  E  N  U T U  P 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan 

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 merupakan wujud 

pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Dinas 

Kepemudaan dan Keolahragaan ProvinsiJawaTimur. Laporan ini juga 

merupakan bahan untuk mengukur kinerja pada suatu institusi 

pemerintahan, dimana laporan ini berisi semua hasil kerja dari pelaksanaan 

program kegiatan yang sudah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan dan 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 

Provinsi Jawa Timur. Hasil kinerja yang dilaporkan berkenaan dengan 

pencapaian target setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dari beberapa target 

yang sudah ditetapkan didalam Matrik Restra, terdapat beberapa realisasi 

yang tercapai 100% bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 

dan peran Dispora Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan pembangunan 

sekaligus implementasi kegiatan dimasyarakat dilaksanakan dengan 

optimal. Optimalisasi kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur merupakan hasil 

nyata dari kesiapan kompetensi sumber daya aparatur yang selalu 

ditingkatkan dan ditunjang dengan kerjasama tim dalam setiap kegiatan 

yang dilaksanakan. 

Disisi lain laporan ini juga memuat hasil evaluasi dari beberapa 

kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun 

tidak mencapai terget namun nilai dari kegiatan - kegiatan tersebut secara 

keseluruhan  masih masuk dalam ketegori baik (capaian 75% - 100%) dan 

ada beberapa kegiatan yang Indikator Kinerjanya masuk kategori Sangat 

Baik (>100%). Capaian tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

pembenahan kegiatan tahun berikutnya. Peningkatan yang perlu dilakukan 

untuk menyikapi capaian tersebut diantaranya dengan melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan. Evaluasi yang dilakukan 

berkenaan dengan perencanaan awal yang harus mengacu kepada 
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program kerja RPJMD Provinsi Jawa Timur. Program kerja yang disusun 

disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) rencana pembangunan 

Provinsi Jawa Timur.  

Dalam bidang Pembangunan Kepemudaan perlu dilakukan 

peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi 

kepemudaan di Jawa Timur. Kualitas kegiatan yang dimaksud adalah 

adanya kesesuaian tema dan bobot kegiatan yang dilaksanakan dengan 

kenyataan kondisi dimasyarakat, dimana saat ini mereka membutuhkan 

sentuhan serius dari pemerintah melalui Dispora Provinsi Jawa Timur, 

untuk dapat meningkatkan taraf dan standar hidupnya. Kegiatan difokuskan 

pada pembekalan kepada pemudadengan pelatihan keterampilan dan 

wawasan tentang kewirausahaan. Dari setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Dispora Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu 

mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu 

berperan ditengah-tengah masyarakat kecil. 

Dibidang Pembangunan Keolahragaan Dispora Provinsi Jawa 

Timur memprioritaskan kepada pembibitan dan pembinaan atlet 

berprestasi.  Pola pembibitan dituangkan dalam bentuk kegiatan Tes 

Pengukuran/Talent Scouting. Hasil proses pembibitan ditindak lanjuti 

dengan proses pembinaan dengan membentuk pusat pembinaan olahraga 

dengan  konsep Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah 

(PPLPD) yang saat ini Provinsi Jawa Timur telah memiliki 15 PPLPD yang 

tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Selain melalui jalur PPLPD, pembinaan 

olahraga juga dilakukan di 10 klub olahraga binaan Dispora Provinsi Jawa 

Timur. Dari hasil pembibitan dan pembinaan yang dilakukan Dispora 

Provinsi Jawa Timur ini telah lahir atlet-atlet yang berprestasi diberbagai 

pertandingan olahraga baik ditingkat regional dan Nasional. 

Secara umum keberhasilan Dispora Provinsi Jawa Timur dalam 

membina dan mengembangkan olahraga dapat dilihat dari capaian pada 

tiap kegiatan rata-rata berkisar dicapaian 75% - 100% atau masuk dalam 

kategori Baik. Pencapaian ini merupakan wujud keseriusan Dispora 
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Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan masyarakat olahraga di Jawa 

Timur baik untuk olahraga prestasi maupun pembudayaan olahraga 

dimasyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang 

diselenggarakan Dispora Proviinsi Jawa Timur menunjukkan adanya 

kesadaran untuk membentuk pola hidup sehat dikalangan masyarakat, 

dengan menempatkan olahraga sebagai suatu kebutuhan yang wajib untuk 

dipenuhi serta menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun kekurangan kekurangan yang terjadi dapat dijadikan 

suatu pembelajaran bagi setiap sumber daya aparatur didalam Dispora 

Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI 

dan berpedoman pada RENSTRA Dispora Provinsi Jawa Timur. 

Pembenahan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan bobot dari tiap 

pelatihan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk 

ikut terlibat aktif disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bidang 

olahraga diperlukan adanya kesinambungan pada setiap kegiatan, 

sehingga prestasi yang sudah dicapai pada kegiatan awal dapat dilanjutkan 

guna peningkatan prestasi sampai ketingkat internasional. 

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami 

sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi 

perbaikan kinerja pada waktu mendatang, sehingga kami dapat melakukan 

perbaikan pada saat pengukuran Rencana Strategis dan Renacana Kerja 

Tahunan, sehingga arah dari kegiatan kami  mampu menterjemahkan 5 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sesuai 

dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang sudah ditetapkan. 

Sebagai penutup kami sangat berharap semoga laporan ini dapat 

bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan, 

petunjuk serta kekuatan kepada kita semua sehingga dapat dilaksanakan 

pembangunan sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 

 


