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BAB VII
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun

2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari

pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum

pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pembangunannya. Kami

berusaha secara maksimal untuk menyajikan hasil dari capaian indikator kinerja

Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sidoarjo Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015, namun demikian

sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh seluruh

stakeholders Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, diharapkan melalui

laporan ini dapat memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan

pembangunan yang telah diselenggarakan di tahun 2014. Selanjutnya,

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan berbagai langkah untuk lebih

menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang

ingin diwujudkan bersama.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki laporan beserta hasil

capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mengharapkan adanya

kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas -

tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholders, antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), instansi pemerintah pusat di daerah, Lembaga Kemasyarakatan

dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat,  untuk memberikan

informasi yang lengkap dan akurat  sehingga dalam pengambilan kebijakan
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dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan

kebutuhan daerah;

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program / Kegiatan antar unit kerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maupun Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, serta penyelarasan Program / Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka perencanaan, pengendalian

dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi

umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk

menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil kinerja,

sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat Kabupaten

Sidoarjo dengan upaya dari aparat pemerintah.

Selanjutnya Kami ucapkan terima kasih atas saran dan

pertimbangan yang konstruktif dari semua pihak, utamanya dari Legislatif,

sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, demi terwujudnya

kemajuan daerah di masa yang akan datang.


