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BAB IV 

PENUTUP  

 

4.1  KESIMPULAN 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas 

capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 

Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya dokumen LAKIP ini, setiap 

pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan 

fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya 

maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. 

 Pada umumnya pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan 

ketransmigrasian dan kependudukan pada tahun 2012 dapat 

dilaksanakan dengan baik, dimana sebagian capaian dapat tercapai 

bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih 

terdapat target-target dalam beberapa indikator kinerja yang belum 

tercapai dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal 

maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target. 

 

4.2  SARAN/REKOMENDASI 

 Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai 

berikut :  

1. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif 

dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang 

diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator 

kinerja. Selama ini bidang teknis masih cenderung lemah dan  
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lambat dalam penyediaan data serta kurang konsistennya 

mekanisme pengumpulan data, sehingga apabila dilakukan analisis 

terhadap data secara berturut-turut pada beberapa tahun terakhir, 

nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi 

dan tidak konsisten. 

2. Capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini perlu lebih 

ditingkatkan, terutama pada indikator-indikator kinerja yang belum 

mencapai target yang ditetapkan. Upaya-upaya perbaikan di 

berbagai bidang masih tetap dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik dimasa mendatang. 

  Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) tahun 2012 disusun. Diharapkan proses pembangunan di 

sektor ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta 

mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggung-

jawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah 

memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun–tahun 

mendatang.       
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